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1. Toteuttajan nimi 

PoKo ry toteutti hanketta kansainvälisenä yhteistyöhankkeena kahden saksalaisen Leader-
ryhmän (LAG Hunsrück, LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal) kanssa. Leader PoKo:n kv-
hankekoordinaattorina toimi Silvia Ufer, joka on myös loppuraportin laatija. 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 

Hankkeen nimi on ”FIN-GER-NET still going on!” ja sen hankenumero on 38061. Hankkeen 
alkuperäinen toteutusaika oli 01.03.2017 – 30.06.2019. Huhtikuussa 2019 Pirkanmaan ELY-
keskus myönsi hankkeelle jatkoaikaa 31.08.2019 asti, jotta keskenersäisiä asioita saataisiin 
saatettua loppuun.  

 

Ohjausryhmän ensimmäinen tapaaminen maaliskuussa 2017, Günderodehaus (Oberwesel) 
Kuvassa vasemmalta oikealle: Silvia Ufer, Kornelia Retterath, Achim Kistner Philipp Goßler, Otto 

Huttunen, Kaisa Vihinen, Thomas Bungert, Markus Lumenkehto 
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3. Yhteenveto hankkeesta 

PoKo ry on tehnyt vuodesta 2010 lähtien kansainvälistä yhteistyötä saksalaisten Leader-
ryhmien LAG Hunsrück:in ja LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal:in kanssa. Pitkäjänteisesti 
tehty yhteistyö jatkui uudella kv-hankkeella, joka pohjautui kyseisten ryhmien vuonna 2010 
solmittuun ja vuonna 2016 päivitettyyn yhteistyösopimukseen.  

Ryhmät ovat kehittäneet alueidensa välistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa edellisellä 
ohjelmakaudella kahden kansainvälisen kehittämishankkeen avulla, À la Région - Upper 
Tampere & Hunsrück and Rhein Valley -hanke vuosilta 2010-2012 ja Kansainvälistyvä Ylä-
Pirkanmaa -hanke vuosilta 2012-2014. Hankkeilla on kyetty rakentamaan konkreettisia 
yhteyksiä yritysten, kehitysyhtiöiden, oppilaitosten, kylä- ja muiden maaseututoimijoiden sekä 
harrasteryhmien välille. Yhteistyö on noteerattu korkealle kaikilla kolmella alueella. Se on 
saanut myös puolueetonta tunnustusta ulkopuolisilta tahoilta, sillä PoKo ry:n ensimmäinen kv-
hanke oli yksi Nordic Baltic Cooperation Award 2013 -kilpailun finalisteista kategoriassa 
aluekehittäminen. 

Kansainvälinen kehittämistyö on pitkäjänteistä toimintaa. Konkreettiset tulokset edellyttävät 
vahvaa keskinäistä luottamusta, joka rakentuu vain ajan kanssa. Verkostot syntyvät vähitellen 
ja löytävät toimintamuotonsa ajan kuluessa. Kansainväliset hankkeet luovat mahdollisuuksia 
synnyttää ja vahvistaa näitä verkostoja sekä luoda niihin toimintaa.  

Aikaisempien hankkeiden osallistuneiden toimijoiden ja toimenpiteiden kirjo on ollut varsin 
laaja. Alueiden välille on muodostunut erilaisiin toimintoihin yhteistyöpintoja, joita saatettiin 
konkreettisiksi toimiksi tämän kansainvälisen yhteistyöhankkeen avittamana. Hankkeella 
aktivoitiin sekä aikaisemmin mukana olleita että ensikertalaisia toimijoita ja syvennettiin jo 
olemassa olevia sekä luotiin uusia kansainvälisiä yhteyksiä. Kuten aikaisemmissa hankkeissa, 
oli myös tässä hankkeessa toimenpiteiden kirjo erittäin laaja.  

Hankkeesta syntyi erilaisia konkreettisia ja pysyviä tuloksia, jotka jatkuvat myös hankkeen 
päätyttyä. Hankkeen myötä syntyneiden hankkeiden ja yhteistyösopimuksien hyödyt 
kohdistuvat lapsiin, (syrjäytymisvaarassa oleviin) nuoriin, ikäihmisiin, yhdistyksiin, yrityksiin, 
muihin toimijoihin ja alueen asukkaisiin.  

Käytännön toteutuksesta vastasi hankkeelle palkattu kansainvälinen hankekoordinaattori, 
joka tarjosi alueen toimijoille matalan kynnyksen mahdollisuuden ja linkin 
kansainvälistymisen aloittamiseen. Kv-koordinaattori avusti toimijoita kv-yhteyksien 
luomisessa ja neuvoi sekä kv-yhteistyössä että kv-hankkeiden käynnistämisessä. Kv-
koordinaattorin oman taustan ansiosta hän pystyi avustamaan myös kaikissa Saksan 
kulttuuriin liittyvissä kysymyksissä ja pienissä käännöstehtävissä. Toimijat pystyvät 
hyödyntämään ja kehittämään hankkeen aikana luodut kansainväliset yhteydet vielä 
hankkeen päätyttyäkin. Ilman hanketta ja kv-koordinaattoria näitä yhteyksiä, hankkeita ja 
konkreettisia tuloksia olisi tuskin syntynyt.   

Hankkeelle nimetty ohjausryhmä koostui seuraavista henkilöistä:  

Kaisa Vihinen (va. toiminnanjohtaja, hankeneuvoja, Leader PoKo), Silvia Ufer (kv-
koordinaattori, Leader PoKo), Otto Huttunen (toimitusjohtaja, MW-Kehitys) Achim Kistner 
(toiminnanjohtaja, LAG Hunsrück), Wolfgang Molz vuoteen 2018 loppuun asti (projektijohtaja, 
LAG Hunsrück), Philipp Goßler (toiminnanjohtaja, LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal) ja 
Julijana Ivanova (Maaseudun kehittämisen asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus). Philipp 
Goßlerin jäädessään pois kesällä 2017 hänen paikkansa otti Leader-ryhmän uusi 
toiminnanjohtaja Laura Bier.  
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Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa, ensimmäisen kerran maaliskuussa 2017, toisen kerran 
maaliskuussa 2018 ja kolmannen helmikuussa 2019, myös. Ensimmäinen tapaaminen 
järjestettiin Saksassa, kaksi jälkimmäistä Suomessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FIN-GER-NET still going on! -hankkeen vastuuhenkilöt IGW-messuilla Berliinissä tammikuussa 2019, 

Kuvassa vasemmalta oikealle: Achim Kistner (toiminnanjohtaja LAG Hunsrück), Laura Bier 
(toiminnanjohtaja LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal), Silvia Ufer (Kv-koordinaattori Leader PoKo)  
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4. Hankkeen tavoitteet ja niiden saavuttaminen 

4.1. Oppilasvaihto 

Hankkeen tavoitteet: 

Tavoitteena oli aktivoida yläasteikäisiä ja vanhempia yhteydenpitoon saksalaisten, 
vastaavan ikäisten nuorten kanssa. Tavoitteena oli saada opiskelijaryhmien, ml. vapaa 
sivistystyö, vaihtoa ja vuorovaikutusta alueiden välille ja luoda nuorille ja aikuisille 
mahdollisuus kansainväliseen yhteistyöhön. Hankkeella pyrittiin vaikuttamaan syntyvien 
tarvelähtöisten yhteistyömuotojen saamiseksi omiksi kehittämishankkeiksi. Hankkeille oli 
tarkoitus etsiä rahoitusmahdollisuuksia Leader-, Comenius- ja/tai Erasmusohjelmista. 

Hankkeen tavoitteena oli saada aikaan 6 kpl oppilaitosten vuorovaikutusta toteuttavaa 
toimenpidettä ja 2 kpl eri rahoituslähteistä rahoitettua nuoriin kohdistuvaa hanketta. 
Tavoitteena oli saada vaihtoa toteutumaan PoKo ry:n jokaisen neljän kunnan alueella. 

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 

Kv-koordinaattori kävi pariin kertaan Virroilla puhumassa TAMK:in 
tradenomiaikuisopiskelijoille. Ensimmäisellä käynnillään huhtikuussa 2017 hän kertoi kv-
hankkeestaan, kansainvälisestä yhteistyöstä ja kansainvälistymisestä. Samalla hän esitti 
mahdollisuutta lähteä harjoitteluun Saksaan. Toisella kerralla maaliskuussa 2019 kv-
koordinaattori puhui Saksasta maana ja sen kulttuurista. Hän vastasi opiskelijoiden 
etukäteen lähetettyihin kysymyksiin, antoi vinkkejä kansainvälistymisestä Saksaan ja jakoi 
omia kokemuksiaan kansainvälistymisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. 

Loppukesästä 2017 aloitettiin neuvottelut TAMK:in kanssa kansainvälisestä 
yritysryhmähankkeesta, joka kv-hankkeesta ja kv-koordinaattorista riippumattomista 
syistä ei valitettavasti kuitenkaan toteutunut. Yritysryhmähankkeessa opiskelijat olisivat 
avustaneet yrityksiä kansainvälistymisessä Saksaan. Yhteistyökumppaneiden alueelta 
lähdettiin kartoittamaan vastaparia hankkeelle ja saksalainen ammattikorkeakoulu osoitti 
kiinnostuksensa yhteistä kv-hankkeetta kohtaan. Keskusteluita käytiin sekä kasvotusten, 
että Skypen välityksellä ja maaliskuussa 2018 järjestetyssä palaverissa olivat mukana myös 
saksalaisten Leader-ryhmien edustajat. Pitkään kestäneestä keskustelusta ja saksalaisen 
ammattikorkeakoulun kiinnostuksesta huolimatta TAMK päätti keväällä 2018 viedä 
yritysryhmähankettaan itsenäisesti eteenpäin skaalaten sitä koko Pirkanmaan alueelle 
saadakseen siitä isomman. Lisäksi he halusivat olla riippumattomia saksalaisesta 
hankekumppanista. Hankkeen tavoite oli edelleen yrityksien avustaminen 
kansainvälistymisessä ja hankkeesta olisivat edelleen hyötyneet myös Leader PoKo:n 
alueen yritykset ja opiskelijat. Rahoitusta TAMK olisi hakenut Leader PoKo:n sijaan suoraan 
ELY-keskukselta. Helmikuussa 2019 kv-koordinaattori otti yhteyttä TAMK:in ohjaajaan 
kysyäkseen yritysryhmähankkeen kuulumisia. Puhelinkeskustelussa kävi ilmi, että 
hankesuunnitelma oli kuopattu. Ensin alkuperäinen suunnitelma Saksasta kohdemaana oli 
muuttunut siten, että korkeakoulun hanke olisi auttanut kansainvälisille markkinoille 
pyrkiviä yrityksiä kohdemaasta riippumatta. Hankkeesta oli kiinnostunut 4 yritystä neljältä 
eri Leader-alueelta. Hankkeen hakemista koettiin kuitenkin liian byrokraattiseksi 
hankekokoon nähden, jolloin TAMK päätti valitettavasti olla toteuttamatta hanketta 
ylipäänsä.  

PoKo ry:n alueen lukioille ja koulutuskuntayhtymälle oli ehdotettu toteutettavaksi kv-
koordinaattorin kehittämä FIN-GER-PRINT -hankeideaa. Koulut eivät olleet kuitenkaan 
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kiinnostuneita ajan- tai resurssipuutteen vuoksi. Hankeideaa esitettiin 
yhteistyökumppaneiden toimesta myös saksalaisille kouluille samoilla tuloksilla.  

Syksystä 2017 lähtien käytiin keskustelua Virrat Hacklab ry:n, Tredun ja Virtain kaupungin 
kanssa suunnitteilla olevasta kumppanushankkeesta, jotka tahot eivät ole resurssipuutteen 
vuoksi raportointivaiheessa kuitenkaan vielä pystyneet viemään eteenpäin. Tarkoitus oli 
etsiä hankkeelle vastaparia Saksasta. Hankkeelle oli erilaisia ideoita ja yhteisiä palavereja 
pidettiin useampia. Saksalaiset Leader-ryhmien edustajat vierailivat Hacklab:issa 
tutustuakseen sen toimintaan. Vuoden 2018 lopussa Virrat Hacklab haki Leader PoKo:lta 
hanketukea TIKIS Tiede- ja teknologiakerhoa (kts. myös 4.3) varten, joka myönnettiin PoKo 
ry:n kokouksessa helmikuussa 2019. Hanke mahdollistaa uutta ja vaihtoehtoista 
harrastustoimintaa lapsille ja nuorille. Harrastus edistää monipuolisesti kädentaitoja, 
tekniikan osaamista sekä kehittää luovuutta ja kasvattaa samalla kansainvälisyyteen. LAG 
Welterbe Oberes Mittelhreintal:in alueelle perustettiin kv-hankkeen aikana samanlaista 
toimintaa harjoittavaa ja siihen Leader-rahoitusta saanutta Repair Caféta. Myös saksalainen 
toimija osoitti kiinnostuksensa kansainvälistä yhteistyöstä kohtaa mutta halusi odottaa, 
kunnes Repair Cafén toimintaa olisi saatu aloitettua. Suora yhteys toimijoiden välillä luotiin 
vielä aivan hankkeen viimemetreillä kv-koordinaattorin toimesta. Hacklab ja Repair Café 
jatkavat yhteydenpitoa LAG Welterbe Oberes Mittelrheintalin toiminnanjohtajan tuella.  
 
Aiheeseen nuoret ja oppilas-/nuorisovaihto tartuttiin loppukesästä 2018, ensin 
alueellisessa tapaamisessa ja sitten kansainvälisessä Workshopissa (kts. myös 4.3 ja 4.6). 
Syyskuussa 2018 pidetyn kv-Workshopin tuloksena syntyi ajatus kansalaisopistojen 
kansainvälistymiskurssista nuorille. Ennen seuraavaa tapaamista Saksassa maaliskuussa 
2019 lähdettiin kehittämään ideaa etäisesti eteenpäin, pitäen toisen maan tahoja jatkuvasti 
ajan tasalla. Suomessa järjestettiin aiheen tiimoilta useampia tapaamisia, joissa paikalliset 
toimijat päättivät rakentaa nuorten elämänpolkuvalintoja ja kasvua tukevaa Pathways for 
Youth FI-DE -pilottihanketta nuorille Mänttä-Vilppulan, Juupajoen ja Oriveden alueelta. 
Tavoitteena on rakentaa pilottihankkeen kautta kurssi- ja rahoitusmalli, jolla toiminta 
saadaan jatkumaan ja laajentumaan alueellisesti hankkeen jälkeen. Toisen kansainvälisen 
Workshopin aikana yhteistyökumppanit sopivat vielä hankkeiden yksityiskohdista ja 
allekirjoittivat aiesopimuksen. Kummatkin maat hakevat omia hankkeitaan, jotka koostuvat 
samoista sisällöistä ja yhteisistä leireistä kummassakin maassa. Päätettiin mm. nuorten 
ikäryhmästä, vierailuiden ajankohdista ja kustannuksien jaosta. Hankkeet tulevat 
keskittymään 16-19 vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Hankkeeseen 
osallistuvia nuoria pyritään löytämään koulujen avulla. Pilottihankkeen aikana yhteistyötä 
ei tehdä pelkästään kansainvälisesti Rhein-Hunsrück:in piirikunnan kanssa, vaan myös 
alueellisesti kuntien työllisyyspalveluiden (etsivä nuorisotyö ja nuorten palveluohjaus), 
terveyspalveluiden, nuorisopalveluiden, kulttuuripalveluiden ja 
kansalaisopistopalveluiden (Oriveden seudun kansalaisopisto, Autere-opisto Mänttä-
Vilppulassa) välillä. Toukokuussa pidetyssä palaverissa viimeisteltiin nuorisohankkeen 
hankehakemusta, joka jätetään Leader PoKo:lle alkukesästä tai kesällä 2019.  

Tavoitteiden saavuttaminen: 

Tavoite 6 kpl oppilaitosten vuorovaikutusta toteutuvasta toimenpideteestä saavutettiin 
vain osittain. Kv-koordinaattori kävi kahteen otteeseen puhumaan TAMK:in opiskelijoille 
kansainvälistymisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä Saksaan. Keskustelua 
kansainvälisestä yhteistyöstä ja mahdollisista hankkeista käytiin sekä TAMK:in että Tredun 
kanssa. Oppilasvaihto olisi toteutunut TAMK:in kuopatun yritysryhmähankkeen myötä. 
Koulujen aktivointi osoittautui erittäin haasteelliseksi ja ehdotus kansainvälisestä 
yhteistyöstä ja oppilasvaihdosta ei saanut myönteistä vastakaikua. Koulut eivät olleet 
myöskään kiinnostuneita toteuttamaan valmista FIN-GER-PRINT -hankeideaa.  
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Tavoite 2 kpl eri rahoituslähteisestä rahoitetusta nuoriin kohdistuvasta hankkeesta ylittyi, 
kun nuoriin kohdistuvia hankkeita syntyi FIN-GER-NET still going on! -hankkeen kautta 
jopa 3 kpl: valokuvaushanke (kts. kohta 4.4), TIKIS -hanke ja Pathways for Youth FI-DE -
hanke.  

Pathways for Youth FI-DE -hankkeen kautta 15 saksalaista ja 15 suomalaista nuorta tulee 
vierailemaan toisessa maassa ja kohtaamaan toisensa yhteisillä kansainvälisillä leireillä.  
Hankkeen myötä syntyneen Simmernin ja Mänttä-Vilppulan välisen 
ystävyyskaupunkisuhteen tavoitteena on toteuttaa vaihto oppilaitosten välillä. Näin ollen 
oppilasvaihto tulee toteutumaan välillisesti, ja ystävyyskaupunkisuhteen myötä varmaan 
toistuvasti ja pitkäaikaisesti.   

 

Nuorisohankkeen aiesopimus on allekirjoitettu! Nuorisoworkshop II, maaliskuu 2019  
Kuvassa vasemmalta oikealle: Sandra Zilles, Silvia Ufer, Antti Korkka, Achim Kistner  

  



8 
 

 
POKO 

Kauppakatu 23  

35800 MÄNTTÄ 

www.pokory.fi 

p. (03) 4740 050 

f. (03)  4740 052 

toimisto@pokory.fi  
 

4.2. Harjoittelijavaihdon uusi toimintamalli 

Hankkeen tavoitteet: 

Tavoite on saada 15 kappaletta saksalaisia harjoittelijoita PoKon alueelle ja 15 kappaletta 
suomalaisia harjoittelijoita saksalaisten kumppaniryhmien alueelle. Työharjoittelupaikkoja 
etsitään aktiivisesti kaikilla alueilla ja räätälöidään yhteistyössä elinkeinotoimijoiden 
kanssa malli, joka mahdollistaa ulkomailla harjoittelevien elämisen ja viihtymisen vieraassa 
maassa. Mallin tavoite on rakentaa paketti niin, että opiskelijan harjoitteluajan tarpeet 
asumisen, liikkumisen, perehdyttämisen yms. on ratkaistu etukäteen ennen maahan 
saapumista. Näin vastaanottavan työpaikan tehtävä helpottuu ja kynnys harjoittelijoiden 
ottoon madaltuu.  

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 

Syksyllä 2017 TAMK:issa vakituisesti opiskeleva saksalainen nuori otti yhteyttä kv-
koordinaattoriin kysyäkseen vinkkejä harjoittelupaikasta Suomessa. Kv-koordinaattorin 
toimesta opiskelija sai 3 kk:n harjoittelupaikan kesälle 2018.   

LAG Hunsrück:in työharjoittelupaikkailmoitusta julkaistiin mm. TAMK:in sivuilla. 
Harjoittelupaikkaan tulleita hakemuksia ei pystytty kuitenkaan välittämään hakijoiden 
puutteellisen kielitaidon vuoksi. Hankkeen päätösseminaariin osallistui Tampereen 
yliopistossa Saksa-Suomi käännöstieteitä opiskeleva nuori nainen, joka oli erittäin 
kiinnostunut harjoittelumahdollisuudesta Saksassa. Opiskelija ja LAG:n toiminnanjohtaja 
sopivat keskenään tarkemmin yksityiskohdista.  

Hankkeen päätösseminaarissa toukokuussa 2019 luotiin yhteys yhteistyökumppanin ja 
Tredun kansainvälisten asioiden koordinaattorin välillä. Tredun kv-koordinaattori välittää 
sekä suomalaisia opiskelijoita Saksaan että etsii myös saksalaisille opiskelijoille 
opiskelupaikkoja Tampereen alueelta. Tredu ja LAG Hunsrück tulevat tästä lähtien 
tekemään yhteistyötä löytääkseen ja välittääkseen harjoittelupaikkoja Suomesta ja 
Saksasta.   

Tavoitteiden saavuttaminen: 

Harjoitteluvaihdon uuden toimintamallin räätälöinnin tavoitetta ei saavutettu kuten 
väliaikaraportin kohdalla oli jo aavistettu. Yksi syy siihen oli, että paikallisten koulujen, 
yrityksien ja matkailutoimijoiden aktivointi osoittautui erittäin haasteelliseksi. Kv-
koordinaattori pyrki aktivoimaan alueen toimijoita viestinnän, tapaamisien ja vierailuiden 
kautta. Lisäksi harjoittelumalli vaatisi henkilöä, joka hoitaa järjestelyt myös hankkeen 
päätyttyä. Aiheesta käytiin keskustelua myös ohjausryhmässä. Todettiin, että Saksan ja 
Suomen koulutusjärjestelmien eroavaisuudet asettavat myös omat haasteensa. Näin olleen 
tavoitetta 15 suomalaisen harjoittelijan saamisesta saksalaisten yhteistyökumppaneiden 
alueelle ja 15 saksalaisten harjoittelijan saamisesta Leader PoKo:n alueelle ei saavutettu. 
LAG Hunsrück ja Tredu tulevat tästä lähtien kuitenkin tekemään yhteistyötä 
harjoittelupaikkojen löytämiseksi kummassakin maassa.  
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4.3. Nuorten pitäminen maaseudulla 

Hankkeen tavoitteet: 

Hankkeen tavoite on rakentaa nuorten harrastetoiminnoille siltoja alueiden välille. 
Hanketoimina välittää tietoa molempiin suuntiin sellaisista harrastajaryhmistä, joilla on 
kiinnostusta ja mahdollisuutta kansainväliseen yhteistyöhön. Hanketoiminnalla 
helpotetaan paikallisten seura- ja järjestötoimijoiden tekemää työtä räätälöimällä paketteja 
näiden tarpeisiin ja auttamalla kansainvälistymisen käytännön kysymyksissä. Tavoitteena 
on saada maaseutualueella aikaan nuorten omasta kiinnostuksesta lähtevää toimintaa ja 
harrastustoiminnan tiivistymisen ja kansainvälistymisen avulla auttaa nuoria näkemään 
laajemmin oman kotiseudun mahdollisuudet vastapainona yhteiskunnan voimakkaalle 
kaupungistumiselle. Hankkeessa järjestetään yksi kansainvälinen nuorten tapahtuma PoKo 
ry:n toimialueella. Määrällisenä tavoitteena on 20 nuorta, jotka vierailevat 
harrastajaryhmissä kumppanialueilla. 

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 

Mäntän Tennispaviljonkin ja Sportpark Simmern:in olivat jo aikaisempien hankkeiden 
aikana aloittaneet keskustelut kansainvälisestä yhteistyöstä, jota herätettiin nykyisen 
hankkeen myötä uudelleen henkiin. Tahojen edustajien tapaaminen oli suunnitteilla ja kv-
koordinaattori yritti useampaan otteeseen sopia tapaamisesta paikallisen yrittäjän kanssa. 
Yrittäjän kiireiden vuoksi tämä ei kuitenkaan toteutunut hankkeen aikana. Keskustelut 
mahdollisesta kansainvälisestä yhteistyöstä jatketaan kuitenkin ystävyyskaupunkisuhteen 
myötä.   

Kesällä 2017 kaksi nuorta PoKo:n alueelta osallistui kv-koordinaattorin tuella LAG 
Hunsrück:in alueella järjestettyyn uraohjausleiriin regioCAMP 2017. 

Syksyllä 2017 aloitettiin keskustelut Virrat Hacklab ry:n, Tredun ja Virtain kaupungin 
kanssa kansainvälisestä kumppanushankkeesta (kts. myös 4.1). Hankkeen eteenpäin 
viemiseksi olisi kuitenkin tarvittu enemmän resursseja varsinkin Hacklab:in puolella, jota 
yhdistyksen vastuuhenkilöt pyörittävät palkkatyön ohella omalla vapaa-ajallaan. 
Keskustelut johtivat kuitenkin Hacklab:in TIKIS Tiede- ja teknologiakerho -hankkeeseen, 
jolle Leader PoKo myönsi rahoitusta keväällä 2019. Hanke mahdollistaa uutta ja 
vaihtoehtoista harrastustoimintaa lapsille ja nuorille, mikä tekee nuorten kotiseudustaan 
taas mielenkiintoisemman. Hacklab:in ja paikallisten yrityksien tiivis yhteistyö tuo nuoret 
myös lähemmäs mahdollisia urapolkuja ja paikallista harjoittelu- ja työpaikkatarjontaa.  
Hankkeen tavoitteena on myös nuorten kansainvälistyminen, jota on tarkoitus toteuttaa 
saksalaisen Repair Café:n kanssa. Kansainvälistyminen edistää omien arvojen rikastumista 
ja avaa näköaloja myös oman kotiseutunsa suhteen.  

Kv-koordinaattori avusti Mäntän Rotaryklubi ry:tä heidän kesällä 2018 toteutetun 
kansainvälisen nuorten leirin kanssa. Leader PoKo:n OP Mini-Leader osoittautui oivalliseksi 
tukimahdollisuudeksi leirille ja Mäntän Rotareiden tukihakemus hyväksyttiin. Tuen avulla 
paikalliset nuoret pääsivät kohtaamaan leirille ympäri maailmaa tulleita 16 nuorta 
yhteisten aktiviteettien parissa. Tapaamisessa saksalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa 
maaliskuussa 2018 avattiin keskustelu mahdollisesta kansainvälisestä yhteistyöstä. 
Yhteistyökumppanit olivat yhteydessä heidän alueellansa toimivaan Rotaryklubiin. Sen 
puheenjohtajan mukaan, klubi oli kuitenkin niin kiireinen, ettei sillä ollut yhteydenoton 
aikana valitettavasti rahkeita yhteistyöhön suomalaisen Rotaryklubin kanssa. 
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Serlachius-museot järjestivät 12.-13.12.2017 Mänttä-Vilppulassa kansainvälisen 
tapahtuman nimeltään ’Art Hunt in Backwood Paradise’. Toiminnallinen vuorokausi 
innokkaille nuorille somehenkilöille järjestettiin yhteistyössä mm. Mäntän Klubin kanssa. 
Ilmaiseen tapahtumaan oli vielä muutama paikka vapaana ja yksi näistä paikoista saatiin 
täytettyä kv-koordinaattorin avulla. Tapahtumaan osallistui yhteensä 8 nuorta ympäri 
maailmaa. 

Nuoriso -Workshopin edeltävässä alueellisessa tapaamisessa osallistuvien tahojen 
edustajat (kunnat, Marttisen Nuorisokeskus, 4H-yhdistykset, alueen nuoriso-VPK) 
totesivat, että olisi tärkeää, että kaikki tahot (4H, srk, kunta, …) tekisivät yhteistyötä. 
Asiantuntijat totesivat, että verkostojen ja yhteistyön merkitys on suuri. 

Nuoriso -aiheisissa Workshopeissa syyskuussa 2018 Suomessa ja maaliskuussa 2019 
Saksassa (kts. myös 4.1 ja 4.6) sovittiin kansainvälisestä hankkeesta, joka keskittyy 16-19 
vuotiaisiin syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. Pathways for Youth FI-DE -hanketta 
kohdennetaan nuorille, jotka tarvitsevat tukea elämänhallinnassa ja itsetunnon 
vahvistamisessa etsiessään opiskeluväylää, työpaikka tai muuten suuntaansa elämässä.  
Hankkeen tavoite on mm. tutustuttaa nuoria omiin taustoihinsa ja kotiseutuunsa sekä oppia 
ymmärtämään juurtensa merkitystä sitouttaakseen heitä omaan kotiseutuunsa.  

LAG Hunsrück:in alueella on ilmestynyt vuonna 2019 jo 7. painos Wildwuchs -uraoppaasta. 
Ideaa kopioitiin hankkeen myötä Leader PoKo:n alueella, sillä MW-Kehityksen julkaisi 
toukokuussa 2019 ensimmäisen alueellisen uraoppaan nimeltä Töissä taidekaupungissa. 
Uraoppaassa esitetään työntekijöiden kertomuksien kautta paikallisia yrityksiä ja 
kerrotaan yrityksien tarjoamista työpaikoista sekä niiden koulutus- että 
uramahdollisuuksista. Nuoret eivät usein ole tietoisia alueensa yrityksistä ja niiden 
tarjoamista mahdollisuuksista. Mukaan lähti 15 yritystä ja uraoppaan ensimmäinen painos 
jaettiin viikolla 22 alueen kouluissa 1000 yläaste ja toisen asteen opiskelijoille. Tarkoitus 
on aktivoida toiseen, vuonna 2020 julkaistavaan painokseen lisää yrityksiä ja tehdä 
uraoppaasta myös digiversiota.  

Tavoitteiden saavuttaminen: 

Tavoite 20 nuoresta, jotka vierailevat harrastajaryhmissä kumppanialueilla tulee 
toteutumaan suurimmaksi osaksi hankkeen päätyttyä ja välillisesti. Mäntän Rotaryklubi toi 
Leader PoKo:n alueelle 16 nuorta ympäri maailmaa. Pathways for Youth FI-DE -
nuorisohankkeen myötä saadaan 15 saksalaista ja 15 suomalaista nuorta vierailemaan 
toistensa kotiseuduilla. Myös ystävyyskaupunkisuhteen tavoitteena on käynnistää koulujen 
välistä yhteistyötä. Näin ollen määrällinen tavoite saavutetaan viiveellä ja muiden tahojen 
toimesta mutta kuitenkin hankkeen tuloksena. Lisäksi kansainvälinen yhteistyö ja 
konkreettinen kv-toiminta jatkuu myös hankkeen päätyttyä. 
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4.4. Kulttuurivaihto 

Hankkeen tavoitteet: 

Tavoitteena on 5 kulttuuriin liittyvää toimenpidettä. Järjestetään mahdollisuuksia saada 
saksalaista kulttuuria esille suomalaisissa kulttuuritapahtumissa ja päinvastoin. 
Suunnitellaan ja toteutetaan PoKon alueelle kulttuuritapahtuma, jossa osa sisällöstä tulee 
Saksasta. Autetaan suomalaisia kulttuuriyhteisöjä osallistumaan toimijoina Saksassa 
järjestettäviin tapahtumiin.  

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 

Toukokuussa 2017 järjestetyn Workshopin (kts. myös 4.6) aikana saksalainen delegaatio 
pääsi vierailemaan eri kulttuurikohteissa ympäri Leader PoKo:n aluetta ja tutustumaan 
alueen toimijoihin. Alueella on laaja kirjo erilaisia toimijoita ja kun yksi kohde hallinnoidaan 
säätiön kautta, on toinen riippuvainen kyläyhdistyksen jäsenien toiminnasta. Saksalaiset 
vieraat olivatkin erittäin vaikuttuneita kyläyhdistyksien jäsenien aktiivisuudesta, työstä ja 
sitoutumisesta. Yhteistyökumppanit saivat vierailun aikana paljon arvokasta tietoa oman 
taiteilijaresidenssin perustamista varten ja suomalaiset osallistujat lupasivat avustaa heitä 
tulevaisuudessakin. Yhteisissä keskusteluissa erityisesti esille nousseet aiheet olivat 
kansainvälinen taideleiri ja valokuvaus.  

Vierailu Killinkosken nauhamuseossa / Kulttuuriworkshop toukokuu 2017  
Kuvassa vasemmalta oikealle: Jeanette Dornbusch, Armin D’Orfey, Philipp Goßler, Silvia Ufer, Dr. Andreas 

Nikolay, Sara Scheer, Achim Kistner  



12 
 

 
POKO 

Kauppakatu 23  

35800 MÄNTTÄ 

www.pokory.fi 

p. (03) 4740 050 

f. (03)  4740 052 

toimisto@pokory.fi  
 

Saksalainen taiteilija Armin D’Orfey osoitti kulttuuriworkshopin aikana kiinnostuksensa 
tulla Suomeen pitämään taideleiriä. Asiaa käsiteltiin vielä pitkään workshopin jälkeen ja kv-
koordinaattori kävi keskustelua mahdollisen kansainvälisen taideleirin perustamisesta 
alueen eri tahojen ja taiteilijoiden kanssa. Taho ja/tai henkilö, joka lähtisi viemään asiaa 
eteenpäin ei kuitenkaan löytynyt, sillä kontaktoitujen osapuolien resurssit eivät riittäneet 
taiteilijaleirin järjestämiseen ja ylläpitämiseen.  

Kv-koordinaattori kävi ennen kulttuuriworkshopia tapaamassa Killinkosken 
kyläyhdistyksen ja nauhamuseon puheenjohtajan. Tapaamisessa puheenjohtaja pyysi kv-
koordinaattorin apua yhteyden luomisessa saksalaiseen nauhamuseoon Wuppertalissa. 
Lukuisista kv-koordinaattorin tiedusteluista huolimatta puheenjohtaja ei ollut lähettänyt 
raportointihetkeen mennessä kv-koordinaattorille viestiä, jonka puheenjohtaja olisi 
toivonut käännettäväksi ja lähetettäväksi saksalaiselle nauhamuseolle.   

Elokuussa 2017 kv-koordinaattori kutsui koolle alueen valokuvatoimijat. Tapaamisessa 
pohdittiin aiheita mahdolliselle kansainväliselle yhteistyöhankkeelle. Suurin osa 
osallistujista oli toisilleen tuntemattomia ja tapaaminen johti sekä toimijoiden 
verkostoitumiseen että varsinaiseen Ikäpolvet yhteiskuvassa -hankeideaan. Alkuun 
kansainväliseksi ajateltua Ruoveteläisen palvelutalon Honkalakoti ry:n ja vieressä 
sijaitsevan Ruoveden päiväkodin valokuvaushanketta lähdettiin toteuttamaan paikallisena 
hankkeena, kun Saksasta ei etsinnöistä huolimatta löytynyt hankekumppania. Kv-
koordinaattori avusti Honkalakodin ja päiväkodin edustajia hankkeen eteenpäin 
viemisessä. Valokuvaamiset aloitettiin pilotilla joulukuussa 2017 kun päiväkodin lapset 
vierailivat palvelutalolla. Pilottikokeilun jälkeen Voimanpesä-hanke otti 
valokuvaustoiminnan osaksi toimintaansa.  Valokuvaaminen lasten ja vanhusten kanssa 
jatkui ja joulukuussa 2018 lasten ottamista kuvista järjestettiin Ruoveden kirjastossa 
valokuvanäyttely. Vuonna 2019 tulivat mukaan päiväkodin 5-vuotiaat, joiden kanssa 
jatketaan seuraavaan vuoteen eli esikouluikään asti.  

KV-koordinaattori tapasi saksalaissuomalaisen Inha-työryhmän edustajia Killinkoskella. 
Työryhmä oli viemässä I.K.Inhan osittain myös Killinkosken Wanhaalla Tehtaalla esillä 
olevaa valokuvanäyttelyä kiertueelle Saksaan. Jo sovittujen ympäri Saksan sijaitsevien 
näyttelypaikkojen lisäksi työryhmä etsi lisää näyttelypaikkoja. Pyyntö näyttelyn 
järjestämisestä välitettiin kv-koordinaattorin toimesta saksalaisille yhteistyökumppaneille, 
jotka esittivät pyynnön paikallisille tahoille. Tehdyt toimet eivät valitettavasti kuitenkaan 
johtaneet lisäpaikkojen löytämiseen. 

Elokuussa 2018 Suomessa järjestetyssä Workshopissa (kts. myös 4.7) tapasivat saksalaiset 
ja suomalaiset yrittäjät keskustellakseen yritys- ja työkulttuurista ja eteenkin henkilöstön 
sitouttamisesta. Yritysvierailuiden ja Workshopin aikana yrittäjät vaihtoivat kokemuksia 
aiheista kuten osaamisen ylläpito ja kehittäminen, työterveys, työn organisointi, 
johtaminen ja kommunikointi, työvoiman saanti ja yrityksen vetovoima, työedut sekä 
maahanmuuttajien ja/tai pakolaisten integraatio yritykseen. Saksalainen yrittäjä alensi 
vierailun tuloksena yrityksensä viikkotyötunteja 40 tunnista 38 tuntiin.  

Suomi toimi tammikuussa 2019 Berliinissä järjestettyjen kansainvälisten ruoka- ja 
maatalousalan Internationale Grüne Woche (IGW) -kuluttajamessujen pääkumppanina 
(kts. myös 4.5 ja 4.7). Kv-koordinaattori osallistui yhdessä saksalaisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa messuille ja nousi viikon aikana neljä kertaa lavalle. 
Kolmikko sai LAG Hunsrückin toiminnanjohtajan verkoston kautta mahdollisuuden esittää 
Agrarsoziale Gesellschaft:in (ASG) lavalla nykyistä hankettaan ja jo pitkään jatkunutta 
yhteistyötä. He esittivät myös heidän kirjoittamaa sketsiä suomalaisesta kulttuurista. Kv-
koordinaattori osallistui lisäksi ASG:n järjestämiin paneelikeskusteluihin aiheista 
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kylätoiminta ja lähidemokratia maaseutualueilla ja suomalainen kulttuuri. Messujen 
yhteydessä järjestettiin Tulevaisuusfoorumi, jonka avasivat Saksan liittopresidentti Frank-
Walter Steinmeier ja ministeri Julia Klöckner. Kv-koordinaattori piti seminaarissa esitelmän 
lähidemokratiasta maaseudulla ja suomalaisesta kylätoiminnasta. Video esitelmästä on 
ladattu suomenkielisellä tekstityksellä Leader Pirkanmaan YouTube-kanavalle. 

Keskustelut mahdollisesta ystävyyskaupunkitoiminnasta aloitettiin Simmern:in ja Mänttä-
Vilppulan kaupunginjohtajien kesken kulttuuriworkshopin aikana toukokuussa 2017 (kts. 
myös 4.6). Asiasta keskusteltiin tapaamisen jälkeen kummankin kaupungin valtuustossa ja 
kasvotusten pidetyt keskustelut jatkettiin helmikuussa 2019, kun ryhmä Simmernin 
kaupungin edustajia vieraili Suomessa. Toukokuussa 2019 järjestettiin vastavierailu 
Saksaan. Kv-koordinaattori oli laatinut yhdessä kaupunginjohtajien kanssa sekä saksan- 
että suomenkieliset ystävyyskaupunkisopimukset. Ystävyyskaupunkisopimuksen liitteeksi 
kv-koordinaattori laati yhteistyösopimuksen, johon kirjataan aina seuraavan viiden vuoden 
tavoitteet yhteistyölle. Kummatkin sopimukset allekirjoitettiin Simmernissä toukokuussa 
2019.  

Tavoitteiden saavuttaminen: 

Tavoite 5 kulttuuriin liittyvästä toimenpiteestä täyttyi em. toimenpiteiden myötä kokonaan. 
Maiden kulttuuria tuotiin esille melkein jokaisessa tapaamisessa ja workshopissa. 
Varsinaista kulttuuritapahtumaa yritettiin järjestämään mm. taideleirin kautta. Leirille ei 
kuitenkaan löytynyt tahoa, joka olisi vienyt asiaa eteenpäin ja hoitanut leiriin liittyviä 
järjestelyitä. Tämän jälkeen keskityttiin saavuttamaan pitkäaikaisia ja kestäviä tuloksia, 
jotka jatkuvat myös hankkeen päätyttyä. Nämä tulokset ovat mm. Ikäpolvet yhteiskuvassa 
–valokuvaushanke ja ystävyyskaupunkisopimus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Yrittäjäryhmä vieraili elokuussa 2018 mm. Javasko Oy:lla 
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4.5. Matkailupaketit 

Hankkeen tavoitteet: 

Tämän hankkeen tavoitteena on olla järjestämässä yhtä matkailualan 
”minimessutapahtumaa” kummassakin maassa yhdessä elinkeino toimijoiden kanssa. 
Käyttämällä olemassa olevaa matkailuyritysten kontaktiverkostoa hanke edistää 
yhteydenpitoa matkailutoimijoiden välillä ja auttaa heitä tuotteidensa rakentamisessa ja 
kaupallistamisessa.  

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 

Matkailutoimijoiden aktivointi osoittautui erittäin haasteelliseksi. Kv-koordinaattori pyrki 
aktivoimaan alueen matkailualan toimijoita viestinnän, tapaamisien ja vierailuiden kautta. 
Yhteydenotoista huolimatta matkailutoimijoiden aktiivisuus oli kuitenkin erittäin vähäistä. 
Useimmiten matkailuyrittäjillä ei ole aikaa tai resursseja lähteä kehittämään omaa 
hanketta. Lisäksi monella on hankeväsymys. 

Alueen yrittäjiä pyrittiin saada osallistumaan yritysryhmäkoulutushankkeeseen, jonka 
aikana yrityksiä olisi koulutettu kansainvälistymiseen ja osallistumiseen IGW -messuille 
Berliinissä (kts. myös 4.4 ja 4.7). Messuosallistuminen olisi ollut osa 
yritysryhmäkoulutushanketta. Yritysten henkilöstö- ja rahalliset resurssit eivät kuitenkaan 
olleet riittävät lähteäkseen mukaan yritysryhmähankkeeseen. Myös omatoiminen kv-
koordinaattorin avulla järjestetty osallistuminen ei herättänyt kiinnostusta.  

Kv-koordinaattori osallistui helmikuussa 2019 Rural Finland II -koordinaatiohankkeen 
järjestämään alueelliseen matkailutyöpajaan. Maakuntien matkailutoimijoilla oli 
alueellisten työpajojen sarjassa mahdollisuus tuoda esille omat näkemyksensä matkailun 
kehittämisen nykytilanteesta sekä keskeisistä tavoitteista ja toimenpiteistä 
tulevaisuudessa. Työpajassa todettiin, että kaikki toimet on oltava aina yrittäjälähtöisiä, 
muuten hyöty on olematon. Kv-koordinaattori välitti koosteen työpajasta ja siellä saadut 
tiedot ja materiaalit alueen matkailutoimijoille. 

Tavoitteiden saavuttaminen: 

Ohjausryhmän jäsenet olivat sitä mieltä, että hankesuunnitelmaan kirjatun 
minimessutapahtuman järjestäminen ei olisi ollut kannattavaa, ei Suomessa eikä Saksassa. 
Messutapahtuman mahdollinen hyöty olisi ollut aivan liian alhainen verrattuna siihen, mitä 
tapahtuman järjestäminen olisi vaatinut ja mitä se olisi kustantanut. Yrittäjät eivät investoi 
(ulkomailla) järjestettäviin tapahtumiin, joiden hyöty on olematon. Näin ollen matkailualan 
”minimessutapahtumia” ei järjestetty.  

Matkailupakettien rakentaminen vaatisi matkailutoimijoiden osallistumista ja sen tulisi olla 
yrittäjälähtöistä. Ylä-Pirkanmaan matkailun kehittäminen vaatisi omaa hankettaan, jonka 
resurssit olisivat tarpeeksi kattavat ja hankeaika tarpeeksi pitkä. Lisäksi olisi selvitettävä, 
kenelle ja kenen kautta matkailupaketteja voisi lähteä markkinoimaan, kenen 
myyntivastuulla nämä olisivat ja kuka näitä hoitaisi myös hankkeen päätyttyä.  
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4.6. Julkiset palvelut ja niiden vahvistaminen maaseutuympäristössä 

Hankkeen tavoitteet: 

Hankkeessa parannetaan kahdensuuntaista tiedonvaihtoa eri maissa käytettävistä 
hallinnon käytännöistä ja julkisten palveluiden järjestämisestä. Julkishallinnon toimijoille 
järjestetään mahdollisuuksia benchmarkkaukseen toistensa toiminnoista. Hankkeella 
edesautetaan uusien toimintatapojen kokeiluja kohdealueilla. 

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 

Kaupunginjohtajien tapaamisessa toukokuussa 2017 (kts. myös 4.4) keskusteltiin eri 
hallintojärjestelmistä, niiden eroavaisuuksista sekä järjestelmien mahdollisuuksista ja 
rajoitteista. Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteinen terveysjärjestelmä kiinnosti 
saksalaisia, ja sitä esitettiin saksalaiselle delegaatiolle tarkemmin yrittäjäryhmän vierailulla 
elokuussa 2018. Yrittäjäryhmävierailun (kts. 4.7) aikana keskusteltiin yleisesti kummankin 
maan yritys- ja työkulttuurista. Lisäksi kerrottiin suomalaisesta koulu- ja 
koulutusjärjestelmästä 

Keskustelut mahdollisesta ystävyyskaupunkitoiminnasta saatettiin loppuun toukokuussa 
2019 ystävyyskaupunki- ja yhteistyösopimusta allekirjoittamalla.  
Ystävyyskaupunkivierailuiden aikana esitettiin kaupunkien toimintaa ja toimintatapoja. 
Helmikuinen vierailu 2019 Mänttä-Vilppulalaisessa päiväkodissa innosti saksalaisia 
suunnittelemaan uutta päiväkotia Simmerniin. Uuden päiväkodin piirustukset esitettiin 
suomalaisille vastavierailullaan.  

Vierailu Miinanhelmen Päiväkodissa / Ystävyyskaupunkivierailu helmikuu 2019  
Kuvassa vasemmalta oikealle: Otto Huttunen, Astrid Bach, Laura Bier, Irene Theiß, Eberhard Noll 

(takana), Silvia Ufer, Dr. Andreas Nikolay, Minna Tammesvirta 
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Syyskuussa 2018 järjestettiin Leader PoKo:n alueella ja maaliskuussa 2019 Saksassa 
Workshopit aiheella Nuoret (kts. myös 4.1 ja 4.3). Workshopiin osallistuivat mm. julkisen 
tahon henkilöitä sekä Saksasta, että Suomesta. Workshopien aikana esitettiin kummankin 
maan nuorisotyön rakenteet ja paikalliset menettelytavat. Kansainvälisten workshopien 
edeltävässä alueellisessa tapaamisessa kokoontuivat eri tahojen edustajat kunnista, 
Marttisen Nuorisokeskuksesta, 4H-yhdistyksistä ja alueen nuoriso-VPK:sta. Tapaamisessa 
paikalliset tahot kertoivat omasta toiminnastaan ja todettiin, että eri tahojen alueellista 
yhteistyötä ja yhteistyötä yli kuntarajojen olisi tehtävä paljon enemmän.  

Tavoitteiden saavuttaminen: 

Julkishallinnon toimijoille tarjoutui hankkeen aikana monta mahdollisuutta benchmarkata 
omaa toimintaansa ja kokemuksien ja toimintatapojen vaihto on johtanut muutoksiin. 
Simmerniin esim. rakennetaan Suomivierailun innostamana uutta päiväkotia. 
Nuorisoworkshopeissa saksalaet kiinnostuivat kovasti etsivästä nuorisotyöstä ja heille 
lähetettiin vielä erikseen tietoja suomalaisen nuorisotyön järjestelmästä ja erityisesti 
etsivästä nuorisotyöstä. Benchmarkkauksen mahdollisuus tulee ystävyyskaupunkisuhteen 
myötä jatkumaan myös hankkeen päätyttyä.   

 

Toisessa nuorisoworkshopissa Saksassa maaliskuussa 2019 suomalaisia otti vastaan myös Rhein-
Hunsrück:in piirineuvos Dr. Marlon Bröhr 

  



17 
 

 
POKO 

Kauppakatu 23  

35800 MÄNTTÄ 

www.pokory.fi 

p. (03) 4740 050 

f. (03)  4740 052 

toimisto@pokory.fi  
 

4.7. Yritysyhteistyö ja työntekijävaihto 

Hankkeen tavoitteet: 

Tämän hankkeen toiminta ja tavoitteet: Yritysten tarpeista lähtevä kv-neuvonta, 
tavoitteena 6 yritystä, joita neuvottu kv-yhteyksien luomisessa ja kehittämisessä. 

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 

Kv-koordinaattori osallistui alueen yrittäjäyhdistyksien tapaamisiin sekä vieraili 
useammassa yrityksessä tutustuakseen alueen toimijoihin ja tehdäkseen heille kv-hanketta 
tutuksi. Hankkeen tunnettuutta lisättiin ja sen tuomia mahdollisuuksia esitettiin erilaisissa 
tapaamisissa ja kirjeenvaihdoissa kuntien ja kaupunkien elinkeinovastaavien ja 
kehitysyhtiöiden edustajien kanssa. Kv-koordinaattori auttoi alueen yrityksiä luomaan 
erilaisia kontakteja Saksaan, neuvoi heitä kansainvälistymiseen ja Saksaan viennin 
liittyvissä asioissa ja tarvittaessa avusti heitä pienimuotoisissa käännösasioissa.  

KV-koordinaattori vieraili messuilla Münchenissä, Frankfurtissa ja Friedrichshafenissa 
tutkiakseen saksalaista messukulttuuria ja kartoittaakseen yhteistyökumppaneita.  Hän loi 
uusia yhteistyökontakteja ja avusti paikalla olevia suomalaisia yrityksiä mm. (messu-
)kulttuuriasioissa ja tarvittaessa myös tulkkauksissa. Messuille osallistuminen edesauttoi 
kv-koordinaattorin ammattitaitoa ja -osaamista, josta hyötyivät taas paikalliset toimijat. 
Friedrichshafenin messuilla hän lisäksi avusti Mänttä-Vilppulan kaupungin ja MW-
Kehityksen SASSI -kansanpuistohankkeen toimijoita hankkeen markkinoinnissa messuilla 
ja muiden AirPark -alueiden kartoittamiseksi järjestetyissä vierailuissa. 
Pienlentokenttävierailuissa kerättiin hankkeelle tärkeää tieota kenttien toiminnasta, 
ylläpidosta, miehityksestä, turvallisuudesta ja kalustosta. 

TAMK:in ja Koblenzin korkeakoulun kanssa 
suunnitellusta kansainvälisestä 
yritysryhmähankkeesta (kts. myös 4.1) 
olisivat hyötyneet niin paikalliset yritykset, 
kun opiskelijatkin. Valitettavasti TAMK päätti 
loppujen lopuksi kuitenkin olla toteuttamatta 
hanketta liialliseksi katsotun byrokratian 
vuoksi. 

Helmikuussa 2018 järjestetylle 
bioenergiamatkalle osallistuneet yritykset 
pääsivät tutustumaan erilaisiin 
bioenergiayrityksiin ja -laitoksiin ja luomaan 
yhteyksiä saksalaisiin yrityksiin ja toimijoihin. 
Solmittuihin kontakteihin on pidetty yhteyttä 
myös opintomatkan jälkeen, alkuun kv-
koordinaattorin avulla, sitten itsenäisesti, 
tavoitteena itsenäinen ja jatkuva 
kansainvälinen yhteistyö.  

Kuva: PYREG GmbH -yrityksen myyntijohtaja 
Marcel Rensmann esittää bioenergiamatkalle 
helmikuussa 2018 lähteneille Pertti Naapille, 
Reijo Alanderille ja Kari Saariselle heidän 
tuottamaa luonnonhiiltä.  
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Elokuussa 2018 järjestettiin yhteistyössä Regionalrat Wirtschaft:in ja MW-Kehityksen 
kanssa saksalainen yrittäjäryhmävierailu Leader PoKo:n alueella (kts. myös 4.6), jonka 
aiheena oli yritys- ja työkulttuuri painopisteellä henkilöstön sitouttaminen. Workshopin 
aikana 14-henkinen saksalainen delegaatio vieraili erilaisissa yrityksissä ja kuuli erilaisia 
esitelmiä sekä em. aiheesta että myös suomalaisesta koulu- ja koulutusjärjestelmästä. 
Saksalaiset yrittäjät olivat erittäin vaikuttuneita siitä, miten suuressa roolissa sosiaali- ja 
perhe-elämä ovat suomalaisessa yrityskulttuurissa. Kokemuksien vaihdon tuloksena yksi 
saksalaisista yrittäjistä alensi työtuntien määrää yrityksessään 40 viikkotunnista 38 tuntiin.  

Syksyllä 2018 kartoitettiin Leader PoKo:n alueen kehitysyhtiöiltä, kuntien elinkeino- ja 
kehitysvastaavilta sekä yrittäjäjärjestöiltä kiinnostusta kansainvälistymiskoulutusta 
kohtaan. Koulutusta olisi järjestetty yhdessä Business Finlandin kanssa. Kv-koordinaattori 
olisi kertonut messuosallistumisistaan ja antanut vinkkejä kansainväliseen yhteistyöhön ja 
messuosallistumiseen. Kansainvälistymiskoulutukselle ei ilmeisesti kuitenkaan nähty 
tarvetta sillä vastauksia tuli vain yhdeltä kontaktoiduista tahoista. 

Kv-koordinaattori kannusti paikallisia yrityksiä osallistumaan IGW-messuihin (kts. myös 
4.4 ja 4.5) joko itsenäisesti kv-koordinaattorin tuella tai Pirkanmaan ja Keski-Suomen 
yhteisen yritysryhmähankkeen kautta. Hankkeessa toteutettiin koulutus vientitoimintaa 
aloittaville maaseudulla toimiville pirkanmaalaisille ruoka-, matkailu- ja biotalousalan 
mikro- ja pienyrityksille. Koulutuksella annettiin valmiuksia eritoten Saksaan suuntautuvan 
viennin käynnistämiseen. Osana koulutusta hyödynnettiin 18.-27.1.2019 Berliinissä 
järjestettäviä Grüne Woche -messuja. Valitettavasti kaikki Leader PoKo:n alueella 
kontaktoidut yritykset vastasivat kuitenkin kielteisesti sekä yritysryhmähankkeelle että 
itsenäiselle osallistumiselle. 

Tavoitteiden saavuttaminen: 

Tavoite 6 yrityksen neuvomisesta kv-yhteyksien luomisessa ja kehittämisessä ylittyi 
selkeästi. Yritykset, joita on avustettu kansainvälisissä asioissa ovat mm. Visu Kaluste, JAK-
Metalli Oy, Airia Oy, Koskenvoima Oy, Maivian Pidot, Arkkitehti- ja audiovisuaalinen 
suunnittelutoimisto A.W.A (Vehkaniemen loma- ja juhlatila), Javasko Oy, Paperplast Oy, 
Lune Group Oy, Jodat Ympäristöenergia Oy, Mäkelän Lomatuvat ja MW-Kehitys Oy. 
Kansainvälistymisen tärkeydestä ja tarkoituksesta on kerrottu yrittäjien ja 
yrittäjäjärjestöjen tapaamisissa.  

  



19 
 

 
POKO 

Kauppakatu 23  

35800 MÄNTTÄ 

www.pokory.fi 

p. (03) 4740 050 

f. (03)  4740 052 

toimisto@pokory.fi  
 

4.8. Toteutus 

Hankkeelle palkattiin kansainvälisten asioiden koordinaattori, joka vastasi hankkeen 
käytännön toteuttamisesta. Hankkeen työtavaksi saksalaisten kumppanien kanssa valittiin 
workshopien järjestäminen molemmissa maissa eri kohderyhmien kesken. Alueen toimijat 
aktivoitiin ensisijaisesti yhteistyöhön saksalaisten toimijoiden kanssa ja toissijaisesti 
etsittiin tarvittaessa muualta Saksasta tai Euroopasta kansainvälisiä kumppaneita.  

Toimijoita avustettiin ja neuvottiin kansainvälistymisessä, kv-yhteistyössä ja kv-
hankkeiden käynnistämisessä. Lisäksi järjestettiin opintomatkoja kumppanialueille ja 
vierailuja kansainvälisille vieraille Ylä-Pirkanmaalle.  

Hankesuunnitelma tarjosi mahdollisuuden kohderyhmien toimijoiden osallistumiseen 
Saksassa järjestettäviin tapahtumiin ja messuille. Mahdollisuuteen tartuttiin kuitenkin aika 
niukasti. Uusia yhteistyökontakteja ja -alueita kartoitettiin koordinaattorin osallistumisella 
kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin. Koordinaattori teki omalta osaltaan 
aluemarkkinointityötä, aina kun siihen tarjoutui tilaisuus.  

Jokaisen Suomessa järjestetyn tapahtuman ja workshopin oheisohjelmana tehtiin vieraille 
Ylä-Pirkanmaan alue tutuksi, aina kunkin ryhmän oman mielenkiinnonkohteet huomioon 
ottaen. Yhteistyötä on tehty myös muiden Leader-ryhmien, eteenkin Pirkan Helmen ja 
Kantrin kanssa.  

 
Kv-koordinaattori osallistui yhdessä Leader PoKo:n paikalliskehittäjän Heikki Konsalan kanssa 

Juupajoen yrittäjien aamukahvitilaisuuteen maaliskuussa 2018. 
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5. Toimenpiteet aikajärjestyksessä 

28.-31.03.2017 Ohjausryhmän suunnitteluworkshop Saksassa 

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa Saksaan heti hankkeen alkuun 
keskustellakseen hankkeen mahdollisista aiheista ja aikatauluista. Matkan aikana 
tutustuttiin myös saksalaisten yhteistyöalueisiin. Matkalle Suomesta Saksaan lähti 
ohjausryhmän lisäksi TAMK:in korkeakouluasiamies. Tapaamisen aikana tulivat esille 
monta aihetta, jotka olisivat kiinnostavia alueille ja monelle eri taholle. Päätettiin järjestää 
hankkeen ensimmäinen kulttuuriaiheinen workshop toukokuun lopussa Suomessa. 
Suunnittelupalaverien lisäksi ryhmä tutustui alueiden Leader-hankkeisiin. LAG Hunsrückin 
alueella vierailtiin seuraavissa kohteissa: riippusilta Geierlay, eläin- ja elämyspuisto Tier- 
und Erlebnispark Bell ja kylähanke Miten im Garten. LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal:in 
alueilta tulivat tutuiksi saksalaisen Heimat -elokuvan kuvauspaikkana toiminut 
Günderodehaus, näköalaravintola Loreleyblick Maria Ruh ja näkötorni Fünfseenblick.  

21.04.2017 Puhuminen TAMK:in opiskelijoille 

Perjantaina 21.04.2017 kv-koordinaattori kävi Marttisen nuorisokeskuksen Antintalolla 
esittelemässä kv-hankettaan TAMK:in tradenomiopiskelijoille. Hän myös kertoi 
kansainvälisestä yhteistyöstä ylipäänsä ja kansainvälistymisestä Saksaan. Lisäksi hän 
kehotti opiskelijoita hakemaan harjoitteluun ulkomaille ja kertoi 
harjoittelumahdollisuudesta Saksassa.  

08.-12.05.2017 LINC2017 Luxemburgissa 

LINC2017 oli kansainvälinen tapahtuma, joka kokosi 09.-12.05.2017 Luxemburgiin yli 300 
ruohonjuuritason kehittäjää 21 eri EU-maasta. Kv-koordinaattori osallistui tapahtumaan 
yhdessä LAG Hunsrück:in ja LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal:in toiminnanjohtajien 
kanssa. Ennen seminaaria KV-koordinaattori osallistui kansainväliseen tapaamiseen, jossa 
olivat mukana Leader-ryhmien edustajat Suomesta, Slovakiasta, Romaniasta ja Saksasta.  

LINC-seminaarin ensimmäisen päivän opintomatkojen aikana osallistujille esiteltiin 
erilaisia projekteja Luxemburgin viidellä Leader-alueella. KV-koordinaattori osallistui 
Maaseudun elinkeino ja kestävä kehitys -nimiselle opintomatkalle, joka vei ryhmän 
lännessä aivan Belgian rajalla sijaitsevan Atert-Wark:in Leader-alueelle. Päivän aikana 
vierailtiin vanhassa myllyssä, jossa esitettiin Leader-ryhmän toiminnan lisäksi erilaisia 
hankkeita ja käytiin keskustelua mm. kestävän kehityksen tärkeimmistä osista. Redange-
Lycée -koulun tiloissa pidettiin esitys Earthship -hankkeesta ja tutustuttiin Aquaponics -
projektiin, joka simuloi symbioottista ympäristöä. Urheilutapahtuma, oheisohjelma ja 
ensimmäisen päivän opintomatka tarjosivat hyvän mahdollisuuden tutustua muihinkin 
Leader-toimijoihin Euroopan laajuisesti, verkostoitua ja kertoa Leader PoKo:n kv-
hankkeesta.   

18.05.2017 Hanketoimijoiden tapaaminen Tampereella 

KV-koordinaattori osallistui Ahlmanin koulun säätiön järjestämään hanketoimijoiden 
tapaamisen Ahlmanin tilalla Tampereella torstaina 18.05.2017. Ohjelmaan kuului 
valtakunnallisen Lähiruoan koordinaatiohankkeen ja sen palvelujen esittely. Tilaa annettiin 
kuitenkin myös kaikille osallistujille, jotka pystyivät halutessaan tuoda heidän 
ajankohtaisimmat asiat esille. KV-koordinaattori esitteli omaa hankettaan. 
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23.05.2017 Maaseutuverkoston KV-hankepäivä Helsingissä 

Maaseutuverkosto järjesti vuoden 2016 syksyn ja talven sekä vuoden 2017 kevään aikana 
kv-hanketilaisuuksia ympäri Suomea, joista viimeinen pidettiin 23.05.2017 Helsingin 
Messukeskuksessa. Päivän aika käytiin läpi perusasiat maaseuturahaston kansainvälisen 
hanketoiminnan mahdollisuuksista ja miten hankkeita saadaan käytännössä käynnistettyä. 
Kerrottiin kuulumisia kv-työn saralta ja esitettiin käytännön kokemuksia kv-työstä.  

Hankepäivään osallistuivat maaseudun kv-hanketoiminnasta kiinnostuneet, ml. Leader-
ryhmien ja ELY-keskusten toimijat. KV-koordinaattori osallistui hankepäivään, joka tarjosi 
hyvän mahdollisuuden verkostoitua muiden kv-toimijoiden kanssa ja saada uutta tietoa kv-
hanketoiminnasta.  

28.-31.05.2017 Workshop kulttuuritoimijoille Mänttä-Vilppulassa  

Maaliskuun tapaamisessa Leader ryhmien edustajat olivat päättäneet, että seuraava 
workshop rakennetaan kulttuuriaiheen ympärille ja että se järjestetään toukokuun lopussa 
Suomessa. Workshopin aikana ryhmä vieraili Gösta-museon, Aleksanterin-
linnan/Serlachius-residenssin ja Gustaf-museon lisäksi Killinkosken Wanhan Tehtaan Into-
keskuksessa ja taiteilijan Eija Pirttilahden työpajalla. Vierailukohteet antoivat hyviä 
avauksia keskusteluihin, jotka johtivat ideaan kehittää yhteistyötä valokuvausaiheen 
ympärillä. Yhteistyökumppanit keräävät kiinnostuneita toimijoita yhteen tarkoituksella 
järjestää alkuun tapaamiset, joissa aloitetaan aluekohtaiset keskustelut yhteistyöideoista ja 
-mahdollisuuksista ennen seuraavan workshopin järjestämistä. 

Saksasta workshopiin osallistui toimintaryhmien edustajien lisäksi Simmernin 
kaupunginjohtaja, paikallinen taiteilija, museojohtaja, matkailuyrityksen toiminnanjohtaja 
ja kehitysyhdistyksen projektijohtaja. Suomessa heitä oli vastassa kaupungin- ja 
kunnanjohtajia, kuntien kehittäjät, kulttuuritoimijoita, museojohtaja ja taiteilijoita. 
Saksalaiset vieraat majoittuivat workshopin ajan kahdella huvilalla järven rannalla. 
Tutustuakseen vieraita suomalaiseen kulttuuriin järjestettiin ensimmäisen ja viimeisen 
päivän illalliset huviloilla. Yhteiset illat suomalaisten kanssa antoivat mahdollisuuden 
mutkattomaan kanssakäymiseen.  

 

 

 

 

 

 

 
Kulttuuriworkshopin osallistujat (vas. oikealle), takarivi: Dr. Fritz Schellack, Juha Kolhinen, Philipp 

Goßler, Otto Huttunen, Esa Sirviö, Silvia Ufer, Armin D’Orfey; eturivi: Sara Scheer, Jeanette Dornbusch, Dr. 
Andreas Nikolay, Kaisa Vihinen, Pirkko Lindström, Achim Kistner 
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30.07.-12.08.2017 regioCAMP 2017 

Kesäkuun 2017 lopussa saksalainen Lions Club Dieblich otti yhteyttä kv-
hankekoordinaattoriin uraohjausleirin regioCAMP 2017 tiimoilta. Leiri oli tarkoitettu 15 v. 
tai vanhemmille koululaisille ja opiskelijoille ja se järjestettiin yhteistyökumppaneiden 
alueella yhteistyössä yritysten, koulujen, ammattikorkeakoulujen, jaostojen, 
organisaatioiden ja yhdistysten kanssa. Alueen ammattimahdollisuuksia esitettiin teoriassa 
ja käytännössä. Workshopeja ja ammatillista neuvontaa täydensivät tutustuminen eri 
ammatteihin ja uraohjaus. regioCamp:in tarkoitus oli osoittaa nuorille, että myös maaseutu 
tarjoa monenlaisia mahdollisuuksia. Ohessa järjestettiin erilaista vapaa-ajantoimintaa, sekä 
leirialueella että myös muualla Hunsrückin alueella.  

Leirejä järjestettiin kaksi kahtena peräkkäisenä viikkona 30.07.-12.08.2017 (saapuminen 
su iltapäivä, lähtö la puoliltapäivin) Saksassa Rhein-Hunsrückin alueella. Leirien toteuttaja 
oli Lions Club Dieblich. Hankkeeseen oli saatu rahoitusta sekä Rheinland-Pfalz:in talous-, 
viestintä-, liikenne-, maatalous- ja viiniviljely-ministeriöltä, että Rhein-Hunsrück:in 
piirikunnalta. Lions Club Dieblich toivoi saavansa mukaan myös suomalaisia nuoria. KV-
hankekoordinaattori tiedotti leiristä Leader PoKo:n Facebook-sivuilla ja kontaktoi alueen 
Lions Clubien lisäksi kaupunkien ja kuntien nuorisotyöntekijöitä.  

Mänttä-Vilppulasta löytyi kaksi leiristä kiinnostunutta nuorta ja he osallistuivat 
regioCAMP:iin leirin toisella viikolla.  

09.08.2017 Valokuvatoimijoiden tapaaminen Mänttä-Vilppulassa  

Keskustelut toukokuisen workshopin aikana johtivat ideaan kehittää yhteistyötä 
valokuvaamisaiheen ympärillä. KV-koordinaattori keräsi ja kutsui koolle 
valokuvausaiheesta kiinnostuneita ja sen ympärillä toimivia henkilöitä ja tahoja. Autere-
opistolla järjestetyssä kohtaamisessa paikalla oli valokuvakerhojen ja -seurojen edustajia, 
Suomen Valokuvahistoriallisen yhdistyksen edustajia, valokuvaajia, yrittäjä, toimittaja ja 
harrastajia. Tapaamisessa käytiin keskustelua kv-yhteistyöideoista ja -mahdollisuuksista 
valokuvausaiheen ympärillä.  

18.-21.02.2018 Bioenergiamatka Reinin alueelle 

Rhein-Hunsrück:istä löytyy lukuisia uusiutuvalla energialla toimivia pientuotantolaitoksia, 
jotka toimivat niin aurinkoenergialla, maalämmöllä kuin hakkeella ja tuottavat energiaa 
muutamalle talolle, kylän koululle tai jopa koko kylälle. Yhteistyökumppaneiden alue on 
herättänyt kiinnostusta aina kansainväliselle tasolle asti ja innovatiivinen piirikunta on 
suosittu matkakohde uusiutuvan energian mahdollisuuksiin liittyen. Koska 
energiaratkaisuilla ja -malleilla oli varmaan Leader PoKo:nkin alueen toimijoille paljon 
annettavaa, järjestettiin uusiutuva energia -aiheinen opintomatka Saksaan. Tavoittaakseen 
alueen uusiutuvasta energiasta kiinnostuneet toimijat, kirjoitti kv-koordinaattori 
lehtitiedotteita matkasta. Lehtitiedotteet lähetettiin kuvan kera eri sanomalehdille 
julkaistavaksi. Ennen matkaa järjestettiin tiedotustilaisuus. Matkan aikana suomalainen 
delegaatio vieraili Rhein-Hunsrück:in piirikunnan jätehuoltoasemalla, Neuerkirch-Külz:in 
lähilämpöyhtymässä, Gretenhof Sohren Biokaasulaitoksella, hiililannoitetta valmistavassa 
yrityksessä sekä Bingenin teknisessä yliopistossa. Bioenergiamatkaan osallistuivat Airia 
Oy:n, Koskenvoima Oy:n, Maivian Pidon ja MW-Kehitys Oy:n edustajat. 
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11.-14.03.2018 Ohjausryhmän tapaaminen Suomessa  

Maaliskuussa 2018 ohjausryhmä kokoontui jälleen tehdäkseen hankkeen tilannekatsausta 
ja keskustellakseen menneistä tapahtumista ja saavutuksista sekä suunnitellakseen 
seuraavia tapahtumia ja toimenpiteitä.  Käytiin läpi hankkeen taloudellinen tilanne ja 
päätettiin tulevista toimenpiteistä. Lisäksi vierailtiin Virrat Hacklab ry:llä tutustuakseen 
sen toimintaan ja esitelläkseen kansainvälisiä hankeideoita. Tapaamisessa Mäntän 
Rotaryklubi ry:n edustajien kanssa avattiin keskustelu mahdollisesta kansainvälisestä 
yhteistyöstä. Seuraavaksi kartoitettiin saksalaisten yhteistyöalueiden Rotaryklubien 
kiinnostusta. 

Ohjausryhmän jäsenet tapasivat Mäntän Rotariklubin jäseniä maaliskuussa 2018 

27.03.2018 Kv-työn ajankohtaispäivä Helsingissä 

Vuonna 2018 Maaseutuverkoston järjestämässä kv-ajankohtaispäivässä kokoontuivat 
jälleen kv-hankkeiden vetäjät, Leader-ryhmien ja ELY-keskusten henkilöstö, kv-toimijat ja 
muut kv-työstä kiinnostuneet. Myös kv-koordinaattori osallistui hankepäivään, joka tarjosi 
hyvän mahdollisuuden verkostoitua muiden kv-toimijoiden kanssa ja saada uutta tietoa kv-
hanketoiminnasta. Päivän aikana käytiin läpi alueiden kuulumiset, minkälaisia kv-
hankkeita on käynnissä ja mitä niissä ja kv-hankkeissa yleensä askarruttaa. Kv-
koordinaattori piti esityksen omasta kv-hankkeestaan. Kerrottiin Ministeriön, 
Maaseutuviraston, Maaseutuverkoston ja Euroopan maaseutuverkoston ajankohtaisia 
kuulumisia ja asioita kv-yhteistyön osalta. Tapahtuma loi mahdollisuuden kv-
koordinaattorin ja ohjausryhmän jäsenen Julijana Ivanova kahdenkeskeiselle keskustelulle 
ja kv-hankkeen tilannekatsaukselle.   

09.-11.04.2018 Analytica -messut Münchenissä 

Kv-koordinaattori vieraili Münchenissä messuilla tutkiakseen saksalaista messukulttuuria 
ja -toimintatapaa sekä kartoittaakseen mahdollisia yhteistyökumppaneita. Koska kv-
koordinaattori yhdisti messuvierailun hänen omaan henkilökohtaiseen reissuunsa, matka- 
yms. kuluja ei katettu kv-hankkeen budjetista. 
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17.-22.04.2018 AERO Expo Friedrichshafenissa ja AirPark -alueisiin tutustuminen 

Ranskassa 

Kv-koordinaattori lähti yhdessä Mänttä-Vilppulan kaupungin ja MW-Kehityksen edustajien 
kanssa SASSI -kansanpuistohankeen tiimoilta Friedrichshafeniin AERO Expo 2018 -
ilmailumessuille avustaakseen hanketoimijoita hankkeen esittelemisessä ja 
kartoittaakseen mahdollisia yhteistyökumppaneita.  Messujen lisäksi ryhmä vieraili 
Ranskassa sijaitsevilla AirPark -alueilla tutustuakseen niiden toimintatapoihin, 
turvallisuusjärjestelyihin ja ohjeistuksiin.  Tietoja kerättiin Trafia ja Suomen tulevaa 
lainsäädäntöä varten. Kv-koordinaattorin matkakustannukset maksoi Mänttä-Vilppulan 
kaupunki.  

07.05.2018 Internationale Grüne Woche -palaveri Tampereella 

Toukokuussa 2018 Pirkanmaan Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) järjesti 
Ahlmanilla palaverin tammikuussa 2019 Berliinissä järjestettävistä kansainvälisistä ruoka- 
ja maatalousalan Internationale Grüne Woche (IGW) -kuluttajamessuista, joiden 
pääkumppanina oli Suomi. Osallistujat oli kutsuttu paikalle kertoakseen heille 
messujärjestelyiden yksityiskohdista, sen hetkisestä tilanteesta ja 
osallistumismahdollisuuksista.  Tavoitteena oli myöskin sopia koordinaatiosta siitä, miten 
asioita voisi viedä tarkoituksenmukaisimmin eteenpäin. Paikalla olevat lähtivät 
suunnittelemaan yhteistä yritysryhmän koulutushankkeesta, jota toteutettaisiin 
yhteistyössä Hämeen ja Keski-Suomen kanssa. Yritysryhmänhankkeeseen osallistuvat 
yritykset lähdettiin kartoittamaan palaveriin osallistuvien henkilöiden toimesta. 

12.-15.06.2018 ACHEMA -messut Frankfurtissa 

Kv-koordinaattori vieraili Frankfurtissa messuilla tutkiakseen saksalaista messukulttuuria 
ja toimintatapaa messuilla sekä kartoittaakseen mahdollisia yhteistyökumppaneita. Hän 
tutustui myös kuorma-auton tuonnin Saksasta Suomeen liittyviin säädöksiin. Koska kv-
koordinaattori yhdisti työnsä hänen omaan henkilökohtaiseen reissuunsa, matka- yms. 
kuluja ei katettu kv-hankkeen budjetista. 

26.-29.08.2018 Saksalaisen yrittäjäryhmän vierailu Suomessa 

Elokuussa 2018 Leader PoKo vastaanotti 14 hengen ryhmän saksalaisia eri alojen yrittäjiä. 
Ryhmä vieraili alueen yrityksissä ja pääsi tutustumaan Juupajoen ja Mänttä-Vilppulan 
terveysjärjestelmään. Workshopeissa käsiteltiin muun muassa koulu- ja 
koulutusjärjestelmään, matkailuun sekä yritys- ja työkulttuuriin liittyviä aiheita. 
Suomalaiset ja saksalaiset yritykset ovat samojen haasteiden edessä ja kokemusten vaihto 
yrittäjien kesken aiheista kuten osaamisen ylläpito ja kehittäminen, työterveys, työn 
organisointi, johtaminen ja kommunikointi, työvoiman saanti ja yrityksen vetovoima, 
työedut sekä maahanmuuttajien ja/tai pakolaisten integraatio yritykseen olivatkin 
vierailun tärkeintä antia.  

Yritysvierailuiden aikana käydyissä keskusteluissa vaihdettiin kokemuksia ja kerrottiin 
hyväksi ja huonoksi todetuista käytännöistä. Sekä saksalaiset että kotimaiset yrittäjät 
kertoivat oppineensa uusia asioita ja saaneensa kohtaamisista uutta sysäystä omaan 
toimintaansa. Yrittäjäryhmän vierailuun osallistuivat Javasko Oy, Paperplast Oy, Lune 
Group Oy Ltd., Ympäristöenergia Oy, MW-Kehitys, Mäntänvuoren Terveys Oy ja Finventura 
Oy. 
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04.09.2018 Etukäteistapaaminen Nuoret -workshop 

Syyskuussa 2019 järjestettiin alueellinen tapaaminen, jossa valmisteltiin yhdessä 
paikallisten toimijoiden kanssa sitä seuraavalla viikolla Leader PoKo:n alueella pidettyä 
Nuoret -workshopia. Tapaamisessa kokoontuivat edustajat kunnista, Marttisen 
Nuorisokeskuksesta, 4H-yhdistyksistä ja alueen nuoriso-VPK:sta. Keskusteltiin 
nuorisotyöstä yleensä, tulevasta workshopista ja mahdollisesta kansainvälisestä 
yhteistyöstä.  Pohdittiin, miksi nuoret eivät pysy alueella ja todettiin, että monet eivät 
huomaa sitä hyvää omalla alueellaan eivätkä näe alueen tarjoamia mahdollisuuksia. Oltiin 
erittäin kiinnostuneita siitä, miten Saksassa tehdään nuorisotyötä, miten saksalaiset 
kehittävät nuorten oleskelutiloja pienissä kaupungeissa, tehdäänkö Saksassa yhteistyötä 
alueiden välillä ja yli kuntarajojen, miten Saksassa toimitaan syrjäytyneiden nuorten kanssa 
ja miten siellä toimitaan ennaltaehkäisevästi. Nuorisoworkshopin etukäteistapaamiseen 
osallistuivat Ruoveden 4H-yhdistys, Mänttä-Vilppulan 4H-yhdistys, Nuorisokeskus 
Marttinen, alueen nuoriso-VPK sekä Mänttä-Vilppulan nuoriso-ohjaaja että vt. 
kulttuurijohtaja. 

06.-09.09.0218 PoKo:n 20-vuotis opintomatka 

Leader PoKo:n 20-juhlavuoden kunniaksi järjestettiin syyskuussa 2019 opintomatka 
Saksaan yhteistyökumppaneiden alueille. Matkaan lähti toistakymmentä ihmistä 
pääasiassa Leader PoKo:n alueelta. Opintomatkan aikana tutustuttiin moneen 
hankekohteeseen kuten Gödenroth-kylän kohtaamispaikkaan, Geierlayn riippusiltaan ja 
Grenderich-kylän paljasjalkapuistoon. Brey-kylässä ihmeteltiin roomalaisaikaista 
vesijohtoa ja Boppardin kaupunkikierroksella huomattiin monen nähtävyyden saaneen 
Leader-tukea. Ryhmä vieraili myös Loreleyn ja Gedeonseck-näköalapaikoilla, Bacharachin 
ja Cochemin kaupungeissa sekä viinikaupunki Rüdesheimissa, josta mentiin tuolihissillä 
Niederwald-muistomerkille. Reissun kohokohta olivat Oberweselin viinijuhlat ja Reini 
liekeissä -tapahtuma, jossa ajettiin laivalla Reiniä pitkien nauttien ruoasta, viinistä ja 
näyttävästä ilotulituksesta. Ryhmä koostui yrittäjistä, hanketoimijoista, 
korkeakouluasiamiehistä, kuntien ja kaupunkien edustajista sekä Leader-toimijoista. Matka 
järjestettiin paikallisen matkailuyrittäjän avulla ja kv-koordinaattori toimi toisena tulkkina 
ja matkanjohtajana. 

 11.-14.09.2018 Workshop Nuoret 

Syyskuussa 2018 järjestettiin ensimmäinen Workshop aiheella Nuoret, johon osallistui 
suomalaisten toimijoiden lisäksi 6-henkinen delegaatio Saksasta. Keskustelua 
kansainvälisestä yhteistyöstä käytiin Nuorisokeskus Marttisessa, Mäntän nuorisotalo 
Länskässä sekä Peltolan Luomutilalla. Ryhmä pääsi tutustumaan Koskelan kouluun ja 
nauttimaan suomalaisesta koululounaasta koululaisten keskuudessa. Saksalaisia vieraita 
vietiin sienestämään ja sienisaaliista valmistettiin illallinen. Workshopiin osallistuivat 
Ruoveden 4H, Mänttä-Vilppulan 4H, Ruoveden etsivä nuorisotyö, Nuorisokeskus Marttisen 
kv-nuorisotyö sekä Mänttä-Vilppulan nuoriso-ohjaaja että vt. kulttuurijohtaja. 
Workshopista syntyi idea kansalaisopistojen kansainvälistymiskurssista nuorille. 
Osallistujat sopivat seuraavasta tapaamisesta Saksassa marraskuussa. 
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21.-25.01.2019 Internationale Grüne Woche Berliini 

Kv-koordinaattori osallistui yhdessä saksalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa IGW -
messuille, jossa hän nousi viikon aikana neljä kertaa lavalle. Kolmikko esitti ASG:n lavalla 
nykyistä hankettaan ja jo pitkään jatkunutta yhteistyötä sekä heidän kirjoittaman sketsin 
suomalaisesta kulttuurista. Kv-koordinaattori osallistui ASG:n järjestämiin 
paneelikeskusteluihin kylätoiminnasta ja lähidemokratiasta maaseutualueilla sekä 
suomalaisesta kulttuurista. Messujen yhteydessä järjestetyssä Tulevaisuusfoorumissa, 
jonka avasivat Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier ja ministeri Julia Klöckner. 
piti kv-koordinaattori esitelmän lähidemokratiasta maaseutualueilla ja suomalaisesta 
kylätoiminnasta. Kv-koordinaattori piti matkan aikaa vloggia, joka julkaistiin sekä 
Facebookissa että Instagramissa.  

Laura Bieria, Silvia Uferia ja Achim Kistneria haastateltiin Internationale Grüne Woche -messuilla 
Berliinissä jo pitkään kestäneestä yhteistyöstä ja kv-hankkeista. 

17.-20-02.2019 Ystävyyskaupunkivierailu 

Saksalainen delegaatio vieraili Suomessa helmikuussa 2019 jatkaakseen toukokuussa 2017 
aloitettua keskustelua mahdollisesta Simmernin ja Mänttä-Vilppulan välisestä 
ystävyyskaupunkisuhteesta. Kaupunginjohtajat esittelivät omia kaupunkiaan ja isompia ja 
tärkeimpiä hankkeitaan. Keskustelua käytiin mahdollisesta ystävyyskaupunkitoiminnasta. 
Käytiin läpi kaupunkien lähtökohdat, toiveet ja mahdolliset yhteistyökuviot. Ryhmä vieraili 
Miinanhelmen päiväkodilla, Pihlajalinna Areenalla ja Serlachius-museoilla.  Ulkoilma-
aktiviteetit ja ruokailu kodassa antoivat hyvän tilaisuuden keskinäiselle tutustumiselle 
rennommissa tunnelmissa. Vierailun lopussa sovittiin vastavierailusta toukokuussa. 
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Workshopin aikana saksalainen delegaatio pääsi tutustumaan kaupungin konsernin 
johtajiin, valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiin sekä valtuustoryhmien edustajiin.  

26.02.2019 Pirkanmaan alueen matkailutyöpaja 

Kv-koordinaattori osallistui Rural Finland II -koordinaatiohankkeen toteuttamaan 
alueelliseen matkailutyöpajaan, jossa osallistujilla oli mahdollisuus tuoda esille omat 
näkemyksensä matkailun kehittämisen nykytilanteesta sekä keskeisistä tavoitteista ja 
toimenpiteistä tulevaisuudessa.  Työpajassa kerättiin Pirkanmaalla matkailussa toimivat 
asiat, kehittämistä kaipaavat asiat, tulevaisuudessa ratkaisevat asiat sekä mahdollisia 
toimenpiteitä ja ratkaisuehdotuksia.  Kv-koordinaattori välitti työpajan aikana kerätyt 
tiedot ja tiedostot alueen matkailuyrittäjille.   

14.03.2019 Puhuminen TAMK:in opiskelijoille 

Kv-koordinaattori kävi maaliskuussa 2019 vielä kerran Marttisen nuorisokeskuksen 
Antintalolla puhumassa TAMK:in tradenomiaikuisopisekelijoille. Kansainväliset 
liiketoimintamahdollisuudet -kurssin aiheina olivat kansainvälistyminen, 
uusasiakashankinta ja kulttuuri, jonka vuoksi oltiin pyydetty kv-koordinaattori kertomaan 
Saksasta maana ja eteenkin sen kulttuurista. Opiskelijat olivat etukäteen lähettäneet kv-
koordinaattorille heitä askarruttavia kysymyksiä, joihin he saivat vastaukset päivän aikana. 
Lisäksi koordinaattori antoi vinkkejä kansainvälistymisestä Saksaan ja kertoi omien 
kansainvälistymisen kokemuksiensa lisäksi siitä, miten hän itse kokee Suomen.  

17.-20.03.2019 Nuorisoworkshop II Saksassa 

Marraskuulle 2018 ajateltu jatkokeskustelu kansainvälisestä nuorisohankkeesta siirtyi 
aikataulullisista syistä maaliskuulle 2019.  Toisessa Nuoriso -aiheisessa Workshopissa 
sovittiin viimeisistä hankkeiden yksityiskohdista ja allekirjoitettiin aiesopimus 
kansainvälisestä yhteistyöstä samankaltaisien nuorihankkeiden kautta. Keskustelun lisäksi 
ryhmä vieraili nuorisokirkossa, kahdella nuorisotalolla sekä nuorisoryhmän rakentamassa 
ja ylläpitämässä skeittipuistossa. Workshopiin osallistuivat Juupajoen hyvinvointijohtaja, 
Juupajoen vapaa-aikakoordinaattori, Oriveden ja Mänttä-Vilppulan etsivä nuorisotyö sekä 
Mänttä-Vilppulan vt. kulttuurijohtaja. 

09.-13.04.2019 AERO Expo 2019 

Kv-koordinaattori lähti huhtikuussa 2019 uudestaan ilmailumessuille Friedrichshafeniin 
avustaakseen SASSI -kansanpuistohankeen hanketoimijoita hankkeen esittelemisessä ja 
kartoittaakseen sekä mahdollisia yhteistyökumppaneita että tavarantoimittajia. AERO Expo 
2019 -messujen lisäksi ryhmä vieraili neljällä pienlentokentällä tutustuakseen niiden 
toimintatapoihin, turvallisuusjärjestelyihin, miehitykseen, kalustoon ja ohjeistuksiin.  
Tietoja kerättiin sekä Trafia että lentokentän varsinaista toimintaa varten. Kv-
koordinaattorin matkakustannuksista vastasi kokonaisuudessaan Mänttä-Vilppulan 
kaupunki.  
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05.-08.05.2019 Vastavierailu ystävyyskaupunki 

Alkavan ystävyyskaupunkisuhteen vastavierailu toteutettiin toukokuun alussa 2019. 
Vierailun tarkoitus oli allekirjoittaa ystävyyskaupunkisopimus ja siihen liittyvä 
yhteistyösopimus. Virallisen vastaanoton jälkeen Simmernin kaupungintalolla suomalaista 
delegaatiota tutustuttiin Simmernin kaupunkiin museojohtajan johtamalla 
kaupunkikierroksella. Ryhmä vieraili lisäksi Hunsrück -museossa, Günderodehaus – 
näköalapaikalla ja Saksan suurimman valmistalovalmistajan tehtaalla. Viimeisenä iltana 
järjestettiin Simmernin elokuvateatterissa virallinen allekirjoittamisseremonia sekä Talk of 
Town -keskustelutilaisuus aiheesta Eurooppa ja tulevat Eurooppa vaalit, johon osallistuivat 
myös Simmernin kahden muun ystävyyskaupungin kaupunginjohtajat, yksi Luxemburgista 
ja toinen Ranskasta. Suomalainen delegaatio koostui kaupunginjohtajasta, 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajista, kaupungin kehitysyhtiön 
toimitusjohtajasta ja puheenjohtajasta sekä kv-koordinaattorista.  

Ystävyyskaupunkivastavierailun ensimmäisenä päivänä tavattiin Simmernin raatihuoneella. 
Kuvassa vasemmalta oikealle: Hans-Eckhard Gallo, Irene Theiße, Astrid Bach, Dr. Andreas Nikolay, 

Markus Auvinen, Marika Ala-Herttuala, Timo Tukia, Sami Kouvonen, Silvia Ufer, Otto Huttunen 
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10.05.2019 Kv-seminaari 

Toukokuussa 2019 järjestettiin yhteistyössä Maaseutuverkoston ja Deutsches 
Kulturzentrum Tampereen kanssa hankkeen loppuseminaari aiheella ’Dos and Don’ts – Kv-
yhteistyö ja saksankielinen Eurooppa’. Seminaarissa kuultiin erilaisia esimerkkejä sekä 
Suomen ja Saksan että Suomen ja Itävallan välisestä kansainvälisestä yhteistyöstä. Saksan 
ja Itävallan maaseutuverkostoasiantuntijat kertoivat Skypen välityksellä oman maansa 
Leader toiminnasta ja antiovat vinkkejä, miten kansainvälistä yhteistyötä Saksaan tai 
Itävaltaan tulisi parhaiten käynnistää ja toteuttaa. Kummatkin asiantuntijat totesivat, että 
kolmen maiden välistä yhteistyötä tulisi laajentaa ja tiivistää entisestään. LAG Hunsrück:in 
toiminnanjohtaja ja kv-koordinaattori esittivät yhdessä jo pitkään kestäneen yhteistyön 
alkua, aikaisempia hankkeita sekä nykyistä hanketta. Iltapäivän osiossa kuultiin Tredun 
kansainvälisestä työstä, kansainvälisestä yhteistyöstä Geopark -hankkeessa, 
matkailuaiheisista kv-hankkeista ja matkailun kehittämisestä sekä saksalaisesta 
kulttuurista ja yrityskulttuurista. Kv-seminaariin osallistui yli 20 henkilöä ja seminaaria 
juonsi kv-koordinaattori yhdessä maaseutuverkoston asiantuntijan kanssa. Yleisöstä tullut 
palaute oli erittäin positiivista ja varsinkin iltapäivän puheenvuoroja ja niiden aiheita ja 
sisältöjä kehuttiin. Seminaari tarjosi hyvän tilaisuuden verkostoitumiselle ja kv-
seminaarista syntyi uusia pysyviä sekä kansallisia että kansainvälisiä yhteyksiä. 

Kv-seminaari järjestettiin yhteistyössä Maaseutuverkoston ja Deutsches Kulturzentrum Tamperen kanssa 
Tampereella toukokuussa 2019. 
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6. Viestintä 

Hankkeen tapahtumista ja toimenpiteistä tiedotettiin ensisijaisesti Leader PoKo:n 
kotisivuilla www.pokory.fi ja toimintaryhmän Facebook-sivuille. Lisäksi hyödynnettiin 
Leader PoKo:n Instagram-tiliä.  Hankkeen tunnettuutta pyrittiin kasvattamaan 
alkutiedotteen lisäksi säännöllisten hankekuulumisien ja tapahtumakertomuksien avulla. 
Pirkanmaan Leader-ryhmien viestintävastaava twiittasi säännöllisesti myös kv-hankkeen 
tapahtumista. Kv-hankkeen tiedotteita julkaistiin useampaan otteeseen myös 
paikallislehdissä ja erilaiset tahot mainitsivat kv-hanketta ja/tai kv-koordinaattoria omissa 
tiedotteissaan.   

IGW -messujen aikana kv-koordinaattori vloggasi kerran päivässä päivän tapahtumista ja 
kuulumisista. Videot julkaistiin sekä Instagramissa, että Facebookissa. Video kv-
koordinaattorin esitelmästä Tulevaisuudenfoorumissa julkaistiin suomenkielisellä 
tekstityksellä Leader Pirkanmaan YouTube-kanavalla. Linkki videoon löytyy Leader PoKo:n 
kotisivuilta. 

Kv-koordinaattorin suunnitelma aikaisempien hankkeiden aikana perustetun FIN-GER-
NET -kotisivujen päivittämisestä ja ylläpitämisestä valitettavasti ei toteutunut koska 
kotisivut jouduttiin lakkauttamaan. Leader PoKo:n kotisivuille on kerätty raporttien lisäksi 
kaikki tiedot hankkeesta ja siihen liittyvistä tapahtumista, opintomatkoista, workshopeista 
ja tiedotteista. Lisäksi nettisivuille on listattu kv-koordinaattorin vinkit kv-yhteistyölle sekä 
hankkeen tulokset ja vaikutukset. 

Leader Pirkanmaan tiedottaja Johanna Veijanen (aivan vasemmalla) osallistui moneen tapahtumaan.  
Kuva otettu yrittäjäryhmävierailun aikana Paperplast Oy:n tiloissa elokuussa 2018. 

  

http://www.pokory.fi/
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7. Aikataulu 

Hankkeen toteutusaika oli 01.03.2017 – 31.08.2019. Toimenpiteiden aikataulu on ollut 
seuraava: 

2017 

28.-31.03.2017  Ohjausryhmän suunnitteluworkshop Saksassa 

21.04.2017  TAMK:in tradenomiopiskelijoille puhuminen 

08.-12.05.2017  LINC2017 Luxemburgissa 

18.05.2017   Hanketoimijoiden tapaaminen Tampereella 

23.05.2017   Maaseutuverkoston KV-hankepäivä Helsingissä 

28.-31.05.2017  Workshop kulttuuritoimijoille Mänttä-Vilppulassa 

30.07.-12.08.2017  regioCAMP 2017 

09.08.2017   Valokuvatoimijoiden tapaaminen Mänttä-Vilppulassa 

 

2018 

18.-21.02.2018  Bioenergiamatka Reinin alueelle 

11.-14.03.2018  Ohjausryhmän tapaaminen Suomessa  

27.03.2018   Kv-työn ajankohtaispäivä Helsingissä 

09.-11.04.2018  Analytica -messut Münchenissä 

17.-22.04.2018  AERO Expo Friedrichshafenissa 

   AirPark vierailut Ranskassa 

12.-15.06.2018  ACHEMA -messut Frankfurtissa 

26.-29.08.2018  Saksalaisen yrittäjäryhmän vierailu Suomessa 

04.09.2018   Etukäteistapaaminen Nuoret -workshop 
06.-09.09.2018  Leader PoKo:n 20-vuotismatka Reinin laaksoon 

11.-14.09.2018  Workshop I Nuoret Suomessa 

 

2019 

21.-25.01.2019  Internationale Grüne Woche Berlin 

17.-20.02.2019  Ystävyyskaupunkivierailu Suomessa 

26.02.2019  Pirkanmaan alueen matkailutyöpaja 

14.03.2019  Puhuminen TAMK:in opiskelijoilla 

17.-20.03.2019  Workshop II Nuoret Saksassa 

09.-13.04.2019  AERO Expo 2019 

05.-08.05.2019  Ystävyyskaupunkivastavierailu Saksassa 

10.05.2019  Hankkeen päätösseminaari  
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8. Resurssit 

Hanketta koordinoi kokopäiväiseksi hanketyöntekijäksi palkattu Silvia Ufer, jonka 
työsopimus oli ajalle 01.03.2017 – 31.07.2019. PoKo ry:n toimihenkilöt olisivat tarvittaessa 
tukena ja apuna. Hankkeen etenemistä ja sujumista seurasivat PoKo ry:n hallituksen lisäksi 
hankkeelle valittu ohjausryhmä. Koordinaattori osallistui melkein kaikkiin hallituksen 
kokouksiin ja kertoi säännöllisesti hankkeen etenemisestä sekä tehdyistä että tulevista ja 
suunnitteilla olevista toimenpiteistä.  

Keväällä 2018 PoKo ry:n hallituksen puheenjohtaja piti kehityskeskustelut sekä jokaisen 
yksittäisen työntekijän että koko tiimin kanssa. Kv-koordinaattori osallistui myös ELY-
keskuksen kanssa pidettyihin yhteistyöpalavereihin. Leader Viisari:n ja Leader PoKo:n 
vertaisauditoinneissa kv-koordinaattori toimi sihteerinä.   

Hankkeen kustannusarvio koostui kokopäivätoimisen hankevetäjän palkkakuluista ja 24 % 
Flat Rateista.   

Nuorisoworkshop II:n aikana ryhmä pääsi vierailemaan nuorten rakentamassa ja ylläpitämässä 
skeittipuistossa. 
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9. Toteutuksen organisaatio 

Hankkeen aikana järjestettiin erilaisia tilaisuuksia, tapahtumia, workshopeja ja 
opintomatkoja. Käytännön järjestelyistä ja toteutuksesta vastasi hankkeelle palkattu 
kansainvälinen hankekoordinaattori. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa 
käsitelläkseen hankkeen tavoitteita, saavutuksia, toteutumia ja tulevia toimenpiteitä. 
Ensimmäinen ohjausryhmän tapaaminen pidettiin maaliskuussa 2017 Saksassa, toinen 
maaliskuussa 2018 Suomessa ja kolmas maaliskuussa 2019, myös Suomessa. Saksassa 
järjestetyissä tapaamisissa ja workshopeissa kv-koordinaattori sai apua saksalaisilta 
yhteistyökumppaneilta. Ilman heidän apua olisi ollut erittäin haasteellista saada ulkomailla 
järjestetyt tapahtumat ja opintomatkat onnistumaan.  

Simmernin kaupunginjohtaja nautti Suomen luonnon rauhasta vierailullaan toukokuussa 2017. 
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10. Kustannukset ja rahoitus 

Hanke toteutettiin PoKo ry:n omasta hankekiintiöstä rahoitettavasta kansainvälisestä 
yhteistyöhankkeesta. Hankkeelle valittiin yksinkertaistettu kustannusmalli, joka koostuu 
kokopäivätoimisen hankevetäjän palkkakuluista ja 24 % Flat Rateista. Prosenttimääräisinä 
korvattavat laskennalliset yleiskustannukset toiminnasta laskettiin 
henkilöstökustannuksien perusteella, jotka syntyivät hankkeen toteuttamiseksi 
tarpeellisesta työstä. Prosenttimääräiseen osuuteen sisältyvät kustannukset ovat esim. kv-
koordinaattorin matkakustannukset, toimistokustannukset, päiväraha sekä 
osallistumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin. 

Kustannusmallista johtuen ELY-keskuksen etukäteishyväksyntää matkoille, workshopeille 
ja seminaareille ei tarvittu. Hankkeen aikana järjestettyjen workshopien ja seminaarien 
rahoitukset katsottiin aina tapauskohtaisesti.  

Ajalle 01.03.2017-31.08.2019 kv-koordinaattorin palkkakulut olivat yhteensä 31.563,71€. 
Laskennalliset yleiskustannukset vuosien 2017-2019 toiminnasta ovat näin ollen 
7.575,29€. 

Ajalle 01.03.2017-31.08.2019 kv-koordinaattorin palkkakulut olivat yhteensä 
18.839,25€. Laskennalliset yleiskustannukset vuoden 2018 ensimmäisestä puolesta 
vuodesta toiminnasta ovat näin ollen 4.521,42€. 
 
Kulut ja kustannukset yhteensä 01.03.2017 – 30.06.2018: 
Palkkakulut   50.402,96€ 
Laskennalliset yleiskustannukset 12.096,74€ 
 

11. Raportointi ja seuranta 

Raportoinnista vastasi kv-hankekoordinaattori. Kokouksien pöytäkirjat ja tapahtumien ja 
workshopien muistiot hän kirjoitti sekä suomeksi, että saksaksi. Seurannasta vastasi 
ohjausryhmän lisäksi PoKo ry:n hallitus.  
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12. Toteutusoletukset ja riskit 

Suurin osa hankkeen tavoitteista täyttyivät tai jopa ylittyivät. Kansainvälinen yhteistyö 
vaatii aikaa ja suurimmat tulokset pohjautuvatkin jo pitkään kestäneeseen yhteistyöhön ja 
sen kautta rakennettuun verkostoon ja luottamukseen. Kolmannen hankkeen ja kv-
koordinaattorin avulla saatiin aktivoitua oikeat tahot ja saavutettiin kestäviä ja pysyviä 
tuloksia. Ilman Leader PoKo:n pitkään jatkunutta kv-toimintaa, hanketta ja kv-
koordinaattorin panostusta kansainvälisiä pysyviä yhteyksiä, yhteistyösopimuksia ja 
hankkeita olisi tuskin syntynyt.  

Hankkeelle palkattu kv-koordinaattori tarjosi matalan kynnyksen mahdollisuutta 
kansainvälistymiseen ja kasainväliselle yhteistyölle. Hänen omasta taustastansa johtuen 
kv-koordinaattori pystyi avustamaan myös kieli- ja kulttuuriasioissa, jotka ovat hyvin 
tärkeitä kv-yhteistyössä. Kv-yhteistyö vaatii myös tuntemusta alueen toimijoista. Lisäksi 
siihen kuuluu jatkuvaa verkostoitumista paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti. 

Tavoitteisiin pääseminen oli kiinni toimijoiden aktiivisuudesta, mikä muodostikin 
hankkeen suurimman riskin. Tahojen sitouttaminen oli haasteellista. Tapaamisissa oltiin 
erittäin kiinnostuneita kansainvälisestä yhteistyöstä ja ideoita oli monenlaisia mutta 
yleensä varsinaisesta kv-yhteistyöstä ja hankkeesta vetovastuun ottavaa tahoa oli erittäin 
vaikea löytää. Toisaalta sitoutumista esti myös tahojen resurssipuute. Jos tahot eivät ole 
valmiita tai eivät pysty sitoutumaan ei ole mitään tehtävissä. Esim. TAMK:in kohdalla hyvin 
alkuun saatettu hankeidea kuopattiin hankkeesta ja kv-koordinaattorista riippumattomista 
syistä. Taideleirille olisi kysyntää mutta toteuttava taho puuttuu. Mahdollisesti alueen 
tahojen tarpeet muuttuivat siitä, kun hankesuunnitelmaa kirjoitettiin ja hankkeen 
tavoitteet eivät enää kohtaa alueen tarpeita. Joillekin asioille ei löydetty saksalaista 
vastaparia. 

Aktiivisinta vastinetta hanke sai Mänttä-Vilppulasta, johon kansainväliset yhteydet 
syntyivät luontevasti. Tämä ei johtunut hankkeen tai kv-koordinaattorin valinnasta tai 
painostuksesta sillä kuntia pyrittiin aktivoimaan aina tasapuolisesti. Mänttä-Vilppula oli 
Leader PoKo:n alueen kunnista aktiivisin.  

Kansainvälistymistä nähdään usein vain koskevan ja siitä hyötyvän vain isot yritykset. 
Kynnys lähteä mukaan saattaa olla näin ollen hyvinkin korkealla ja toimijat eivät ole 
valmiita investoida omaa aikansa tai resurssejaan, kun hyötyä ei tunnisteta. Monesti 
kansainvälistyminen nähdään tarpeettomana ja kansainvälistymisen tuomia hyötyjä 
nähdään useimmiten vasta silloin kun osallistutaan itse kansainväliseen tapahtumaan tai 
opintomatkalle. Osallistuttuaan tulee aha-efekti ja kansainvälistyminen ja sen tarkoitus ja 
hyödyt ymmärretään. Kaukana käyminen voi näyttää myös mitä hyvää on lähellä, omalla 
paikkakunnalla.  

Tapaamisien kautta luodut yhteydet kehittyvät hitaasti ja matkoilla ja workshopeissa 
saatuja vaikutelmia, tietoja ja yhteyksiä sulatellaan yleensä melko hitaasti. Tahoille on näin 
ollen annettava tarpeeksi aikaa sisäistää asioita Yhteydenpidon tulee olla säännöllistä ja 
tahoja on tuettava aina tarvittaessa. 

Matkailutoimijoiden aktivointi osoittautui erittäin haasteelliseksi. Kv-koordinaattori pyrki 
aktivoimaan alueen matkailualan toimijoita erilaisten tapaamisien, viestinnän ja 
vierailuiden kautta. Yrityksistä huolimatta vastakaiku oli kuitenkin erittäin vähäistä. 
Useimmiten yrittäjillä ei ole aikaa tai resursseja. Toinen syy saattaa olla yrittäjien 
hankeväsymys.  Matkailupakettien rakentaminen vaatisi kuitenkin matkailutoimijoiden 
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osallistumista ja sen tulisi olla yrittäjälähtöistä, jotta siitä olisi hyötyä. Lisäksi se vaatisi 
henkilöä, joka hoitaa asian myös hankkeen päätyttyä. 

PoKo ry:n toiminnanjohtajan jääneen pidempiaikaiselle sairaslomalle vuoden 2017 lopussa 
hallitukselle esitettiin kv-koordinaattorin ja va. toiminnanjohtajan toimesta kv-hankkeen 
muuttamista ja kv-koordinaattorin työajan jyvitystä siten, että 60% työajasta koostuisi kv-
hanketyöstä ja loput 40% Leader-ryhmän hallinnollisesta työstä. Hankeaikaa olisi jatkettu 
mikä olisi antanut enemmän aikaa kv-yhteistyön kehittämiselle. Saksalaiset 
yhteistyökumppanit pitivät ehdotusta erittäin hyvänä eteenkin tuomansa jatkoajan vuoksi. 
PoKo ry:n hallitus ei alkuhyväksynnän jälkeen kuitenkaan hyväksynyt ehdotusta ja päätti 
pitää kv-hanketta ennallaan.  

Hankkeen budjetissa ei ollut varaa ulkopuolisien esim. matkakuluille mikä saattoi vaikuttaa 
toimijoiden aktiivisuuteen. Vaikutukset näkyivät omakustanteisten matkojen alhaisissa 
osallistujamäärissä. Aikaisemmissa hankkeissa hankekustannuksiin oli varattu matkatukia 
myös muille osallistujille ja tapahtumien, Workshopien ja tutustumismatkojen 
osallistujamäärät olivat silloin huomattavasti korkeampia.  Toisaalta tämä on luultavasti 
estänyt osallistumisen sellaisilta tahoilta tai henkilöiltä, joilla ei ollut aitoa kiinnostusta 
konkreettista kansainvälistä toimintaa ja pysyvää yhteistyötä kohtaan. 

Kv-koordinaattori pyrki löytämään aina oikeanlaiset ja sitoutuneet tahot. Tapaamisissa ja 
workshopeissa kerrottiin aina alusta alkaen, mikä oli tavoitteena, ja osallistujia valmisteltiin 
hyvin kansainvälisiin tapaamisiin. Kv-Workshopeissa oli erittäin tärkeää saattaa sopivat 
ihmiset ja tahot yhteen keskustelemaan omista toiveistaan ja tavoitteistaan.  
Workshopeissa jätettiin tarpeeksi aikaa keskustelulle pelkkien esityksien sijaan. Kv-
koordinaattori toimi suurimmassa osassa keskusteluissa moderaattorina. Osallistujien 
annettiin kuitenkin keskustella melko vapaasti kansainvälisen yhteistyön 
mahdollisuuksista sekä yhteisistä että omista tavoitteista. Saattamalla samoja ihmisiä 
yhteen useampaan otteeseen ja pitäen tiivisti kontaktia tapaamisien välillä päästiin hyviin 
tuloksiin.    

Hankkeen suurin tavoite oli saada käynnistettyä muiden tahojen yhteistyötä ja hankkeita, 
jotka jatkuvat omatoimisesti myös hankkeen päätyttyä. Tavoite saavutettiin ja hankkeen 
kautta on syntynyt erilaisia riippumattomia hankkeita ja pysyvä ystävyyskaupunkisuhde.  
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13.  Yhteistyökumppanit 

Yhteistyökumppaneina ovat toimineet mm. alueen oppilaitokset (TAMK, Tredu, Autere 
opisto, Koskelan koulu, Oriveden seudun kansalaisopisto), Killinkosken kyläyhdistys, 
Mäntän Kamerakerho, Suomen Valokuvahistoriallinen yhdistys, Virtain kameraseura, 
Kulma kuvapiste, Ruovesi lehti, kaikkien alueiden nuorisotoimet, Serlachius-museot ja 
Serlachius-residenssi, Mäntän Rotaryt, Virrat Hacklab ry, Honkalakoti ry, Ruoveden 
päiväkoti, Mäntän Tennispaviljonki, Virtain kaupunki, Juupajoen kunta, Ruoveden kunta, 
Mänttä-Vilppulan kaupunki, Ruoveden 4H, Mänttä-Vilppulan 4H, alueen nuoriso-VPK, 
Ruoveden etsivä nuorisotyö, Mänttä-Vilppulan etsivä nuorisotyö, Juupajoen etsivä 
nuorisotyö,  Oriveden nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö, Deutsches Kulturzentrum Tampere, 
MW-kehitys sekä eri alojen yritykset, yrittäjät ja yrittäjäyhdistykset, jotka ovat olleet 
kiinnostuneita yhteistyöstä.  Majoitusyrityksiä, ruokapaikkoja ja vierailukohteita on 
suosittu tasapuolisesti vierasmäärän ja vieraiden toiveiden mukaan. 

Bioenergiamatkalla vierailtiin mm. Rhein-Hunsrück:in piirikunnan jätelaitoksella. 
Kuvassa vasemmalta oikealle: Silvia Ufer, Bernd Schäfer, Thomas Lorenz, Kari Saarinen, Otto Huttunen 

(edessä), Pertti Naapi, Reijo Alander, Pasi Mäkinen 
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14. Tulokset ja vaikutukset 

Leader-työn vaikutuksista ja niiden määrittämisestä keskustellaan paljon, sillä niiden 
mitattavuus on erittäin haasteellista. Kansainvälisen yhteistyön kohdalla vaikutuksien 
mittaaminen on vielä haasteellisempaa, koska suuri osa hankkeen myötä syntyneistä 
hyödyistä toteutuvat välillisesti, viiveellä ja hankkeen ulkopuolella.  

Aikaisempien hankkeiden aikana luotu pohja monen tasoiselle yhteistyölle vahvistettiin 
tämän hankkeen myötä. Verkostoja laajennettiin, uusia kontakteja luotiin ja vanhoja 
kontakteja syvennettiin. Tapaamiset, workshopit ja opintomatkat eivät laajentaneet 
verkostoja ja yhteistyötä ainoastaan kansainvälisellä vaan myös kansallisella tasolla. Monet 
saman alan alueelliset toimijat eivät olleet tietoisia toisistaan ja oli hieno nähdä, miten he 
verkostoituivat erilaisissa hankkeen kautta järjestetyissä tapahtumissa. On erittäin vaikeaa 
sanoa missä mittakaavassa hankkeen todelliset hyödyt ovat ja mihin sen kautta järjestetyt 
tapahtumat ovat johtaneet. Ilman hanketta ja sen myötä luotua yhteistyöpohjaa näitä 
yhteyksiä ja hyötyjä olisi tuskin syntynyt.  

Kaikkia hankkeen määrällisiä tavoitteita ei saavutettu. Hankkeen suurin tarkoitus oli 
kuitenkin käynnistää muiden tahojen kv-yhteistyötä ja hankkeesta riippumattomia 
toimintoja ja projekteja, jotka jatkuvat myös hankkeen päätyttyä. Tähän tavoitteeseen on 
päästy, sillä hanke on tuottanut konkreettisia ja mitattavia tuloksia sekä alueellisesti että 
kansainvälisesti. Tulokset tuovat jatkuvuutta, mikä on määrällisiä tavoitteita 
merkityksellisempää. Lisäksi tulokset syntyivät Leader-toiminnan tarkoituksen mukaisesti 
paikallisten tahojen tarpeesta. Näin ollen vaikuttavuus on paljon suurempi ja tuloksia 
voidaan käyttää vielä pitkään hankkeen päätyttyä.  

Hanke on mahdollistanut hyvien käytäntöjen käyttöön oton puolin ja toisin. Saksalainen 
yrittäjä alensi yrittäjäryhmävierailun innoittamana yrityksensä viikkotyötuntimäärää 40 
tunnista 38 tuntiin. Simmernin kaupunki rakentaa uuttaa päiväkotia, josta se otti mallia 
Miinanhelmen päiväkodista. MW-Kehitys on tehnyt suomalaisen version LAG Hunsrück:in 
alueella vuonna 2019 jo 7. kertaa ilmestyneestä Wildwuchs -uraoppaasta. Mänttä-Vilppulan 
alueen Töissä taidekaupungissa -uraoppaan ensimmäinen painos julkaistiin kesäkuussa 
2019. Uraoppaassa esitetään 15 yritystä. Tarkoitus on näyttää nuorille, mitä koulutus- ja 
uramahdollisuuksia heillä on omalla kotiseudullaan. Nuorille halutaan osoittaa, ettei 
välttämättä tarvitse lähteä pois kotoa kouluttautuakseen mikä edesauttaa nuorten 
pitämistä maaseudulla. Uraopas saattaa auttaa nuoria ammattivalinnoissaan koska 
paikallisista yrityksistä saattaa löytyä myös sellaisia ammatteja ja 
työllistymismahdollisuuksia, joita ei aiemmin ollut nuorten tiedossa.  Töissä 
taidekaupungissa -opas jaettiin yläasteilla ja toisen asteen kouluissa toukokuun viimeisellä 
viikolla. Tarkoitus on aktivoida toiseen, vuonna 2020 julkaistavaan painokseen lisää 
yrityksiä ja tehdä uraoppaasta myös digiversiota.  

Valokuvatoimijoiden tapaamisessa syntyi idea Ikäpolvet yhteiskuvassa -
valokuvaushankkeesta. Hankkeen idea on, että lapset kuvaavat vanhuksia ja vanhukset 
lapsia. Mukana olevat tahot ovat Ruovedellä sijaitsevat Honkalakoti -palvelutalo ja 
päiväkoti. Valokuvaamiset aloitettiin pilotilla joulukuussa 2017 kun päiväkodin lapset 
vierailivat vanhainkodissa. Alkuperäinen suunnitelma oli rakentaa omaa Leader-hanketta 
ja hakea sille rahoitusta Leader PoKo:lta mutta syksyllä 2018 Honkalan Voimanpesä-hanke 
tarjoutui ottamaan valokuvaustoiminnan osaksi toimintaansa. Valokuvaamista käytetään 
välineenä ja sitä yhdistetään muuhun tekemiseen kuten esim. laulu- ja leikkihetkiin. 
Kuvausvuoroja järjestetään vuorotellen päiväkodilla, Honkalan palvelutalossa ja ulkona ja 
valokuvaaja dokumentoi tapahtumia ja tekemisiä. Toiminnan tavoitteet ovat sukupolvien 
vuorovaikutuksen vahvistaminen ja ystävyys, toisen kunnioittamisen lisääminen, mukava 
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yhdessäolo ja virkistys lapsille ja vanhuksille sekä valokuvaamisen oppiminen. Tapahtumat 
lisäävät vuorovaikutusta ja luonnollista kanssakäymistä eri sukupolvien välillä ja 
yhteisöllisyys lisääntyy. Sekä päiväkodin henkilökunta että Honkalan viriketoiminnan 
henkilökunta saa uutta osaamista ja välineitä työhönsä. Joulukuussa 2018 lasten ottamista 
kuvista järjestettiin Ruoveden kirjastossa valokuvanäyttely. Hankkeesta koostetaan 
parhaat käytännöt –tyyppinen kooste, jotta saatuja kokemuksia voidaan käyttää muualla 
hyväksi vastaavan toiminnan suunnitteluun. Kuvaamiset lasten ja vanhusten kanssa 
jatkuivat raportointihetkellä edelleen ja keväällä 2019 toimintaa laajennettiin siten, että 
mukaan tulivat päiväkodin 5-vuotiaat, joiden kanssa jatketaan ensi vuoteen aina esikouluun 
asti.  

Keväällä 2019 Leader PoKo myönsi Virrat Hacklab:ille hanketukea TIKIS Tiede- ja 
teknologiakerho -hankkeeseen. Kerho tarjoaa uutta ja vaihtoehtoista harrastustoimintaa 
lapsille ja nuorille ja edistää monipuolisesti kädentaitoja, tekniikan osaamista ja kehittää 
luovuutta. Kerhon on myös tarkoitus kasvattaa kansainvälisyyteen ja yhteys saksalaiseen 
Repair Cafén on luotu, jota aloitettiin kv-hankkeen aikana rakentamaan LAG Welterbe 
Oberes Mittelrheintal:in alueelle. Myös saksalaiset toimijat olivat kiinnostuneita 
kansainvälisestä yhteistyöstä. Suora yhteys toimijoiden välillä luotiin vielä hankkeen 
viimemetreillä kv-koordinaattorin toimesta, kun Repair Café:n toimintaa oltiin saatu 
aloitettua. TIKIS-hankkeen myötä rakennetaan uutta harrastetoimintaa ja mahdollistetaan 
kansainvälistä yhteistyötä. Harrastustoiminnan tiivistymisen ja kansainvälistymisen avulla 
autetaan nuoria näkemään laajemmin oman kotiseudun mahdollisuudet vastapainona 
yhteiskunnan voimakkaalle kaupungistumiselle.  

Yksi hankkeen suurimmista tuloksista on kansainvälinen Pathways for Youth FI-DE -
nuorisohanke. Tavoitteena on rakentaa pilottihankkeen kautta kurssi- ja rahoitusmalli, jolla 
toiminta saadaan jatkumaan ja laajentumaan alueellisesti hankkeen jälkeen. Tukihakemus 
jätetään Leader PoKo:lle kesällä 2019 ja hanketta käynnistetään syksyllä 2019.  
Helmikuussa 2019 saksalaiset ja suomalaiset osapuolet allekirjoittivat aiesopimuksen, 
jossa sovittiin erillisten mutta samanlaisten nuorisohankkeiden hakemisesta ja yhteisistä 
kansainvälisistä toimenpiteistä. Kansainvälistymiskurssi nuorille toteutetaan 
samankaltaisissa moduuleissa. Hankkeiden aikana 15 suomalaista ja 15 saksalaista nuorta 
tulevat kohtaamaan toisensa kahdella leirillä Suomessa ja Saksassa. Näin ollen saadaan 
aktivoitua yläasteikäisiä nuoria yhteydenpitoon saksalaisten, vastaavan ikäisten nuorten 
kanssa. Alueiden välille syntyy vuorovaikutusta ja vaihtoa ja luodaan mahdollisuus 
kansainväliseen yhteistyöhön. Suomessa hanketta tulee hallinnoimaan Mänttä-Vilppulan 
kaupunki ja se toteutetaan yhdessä Juupajoen ja Oriveden kanssa. Suurin osa nuorista tulee 
Leader PoKo:n alueelta, Orivedeltä tulee korkeintaan 5 nuorta. Hanke keskittyy 
syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. Yksi sen tavoitteista on pitää nuoret maaseudulla. 
Kansainvälistymisen avulla autetaan nuoria näkemään laajemmin oman kotiseudun 
mahdollisuudet. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä sekä Rhein-Hunsrück:in 
piirikunnan, että myös kuntien työllisyyspalveluiden (etsivä nuorisotyö ja nuorten 
palveluohjaus), terveyspalveluiden, nuorisopalveluiden, kulttuuripalveluiden ja 
kansalaisopistopalveluiden (Oriveden seudun kansalaisopisto, Autere-opisto Mänttä-
Vilppulassa) kanssa.   

Hankkeen vaikuttavin tulos on toukokuussa 2019 solmittu Simmernin ja Mänttä-Vilppulan 
välinen ystävyyskaupunkisopimus. Kaupunkien välinen ystävyyskaupunkisuhde on 
luonteva ja looginen jatkumo alueiden väliselle jo pitkään kestäneelle yhteistyölle, jonka 
myötä on vuosien saatossa syntynyt syviä ja kestäviä yhteyksiä ja ystävyyksiä kaupunkien 
edustajien, yrityksien, yhdistyksien ja asukkaiden välillä. Ystävyyskaupunkisuhde tulee 
luomaan näiden jo olemassa olevien erityisten ja pitkäaikaisten suhteiden lisäksi 
merkittäviä uusia mahdollisuuksia molempia osapuolia hyödyttävään toimintaan.  Se 
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tarjoaa julkishallinnon toimijoille mahdollisuuksia benchmarkkaukseen toistensa 
toiminnoista. Se parantaa myös kahdensuuntaista tiedonvaihtoa eri maissa käytettävistä 
hallinnon käytännöistä ja julkisten palveluiden järjestämisestä.  Tavoitteena on saada 
koulujen ja opiskelijoiden vaihtoa ja vuorovaikutusta alueiden välille ja luoda nuorille ja 
aikuisille mahdollisuus kansainväliseen yhteistyöhön. Yhteistyöllä rakennetaan nuorten 
harrastetoiminnoille siltoja alueiden välille. Ystävyyskaupunkisuhde välittää tietoa 
molempiin suuntiin sellaisista harrastajaryhmistä, joilla on kiinnostusta ja mahdollisuutta 
kansainväliseen yhteistyöhön. Kummatkin kaupungit ovat sitoutuneita ja halukkaita 
tekemään konkreettista yhteistyötä. Sopiakseen suhteensa tarkemmista toimista laadittiin 
erillinen määräaikainen yhteistyösopimus. Yhteistyösopimus on voimassa aina viisi vuotta 
ja sen täytäntöönpanon edistymistä tullaan tarkastelemaan säännöllisesti. Ensimmäisen 
viiden vuoden aikana yhteistyö tulee keskittymän seuraaviin asioihin: konkreettiset 
yhteistyöhankkeet, ympäristöllisesti vastuullinen kunnallispolitiikka, kestävä kehitys, 
ympäristönsuojelu, vaihto oppilaitosten välillä, matkailumarkkinoinnin tunnetuksi 
tekeminen, yhdistysten toiminta, kulttuuri- ja taidevaihto, liikunta- ja urheilutapahtumat, 
urheiluleirivaihto, suorat yhteydet liiketoimintasektorin toimijoiden ja kauppakamarien 
välillä. Monet em. aiheista kattavat FIN-GER-NET still going on! -hankkeen aiheita. 
Ystävyyskaupunkisuhteen myötä on syntynyt konkreettinen ja varsinkin pysyvä tulos, 
jonka avulla kansainvälinen yhteistyö tulee säilymään, laajentumaan ja jatkumaan myös 
hankkeen päätyttyä.  

Simmernin ja Mänttä-Vilppulan ystävyyskaupunkisopimus allekirjoitettiin Simmernissä 07.05.2019. 
Kuvassa vasemmalta oikealle: Dr. Andreas Nikolay, Otto Huttunen, Markus Auvinen, Silvia Ufer 
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Hanke toteutti Leader PoKo:n strategiaa elämän laadun ja elinolojen parantamisesta sekä 
sosiaalisen pääoman lisäämisestä. Hanke toteutti myös strategian kolme painopistettä 
elinkeinot ja yrittäjyys, yhteisöllisyys ja paikallisuus sekä kansainvälisyys. 

Hankkeen tulokset, riskit, toimenpiteet ja kaikki sen muut tiedot on kirjattu Leader PoKo:n 
kotisivuille. Sivuille on myös kirjattu LAG Hunsrückin ja kv-koordinaattorin laatima 
vinkkilista kansainväliselle yhteistyölle, joka syntyi hankkeen myötä. Lisäksi sivuilta löytyy 
linkki videoon kv-koordinaattorin esitelmästä IGW-messuilla. Kaikkia tietoja pysty 
hyödyntämään vielä hankkeen päätyttyä. 

Hankkeella ja sen kautta syntyneillä konkreettisilla tuloksilla on erittäin suuri vaikutus 
Leader PoKo:n alueeseen ja siellä asuviin ihmisiin. Hanke on tuonut Leader PoKo:n alueelle 
kansainvälisyyttä, jota tämän päivän työmurros ja globalisaatio vaativat. Tuloksista 
hyötyvät kaikki ikäryhmät lapsista ikäihmisiin. Niistä hyötyvät myös yrittäjät, yhdistykset 
ja muut paikalliset toimijat. Lisäksi ovat ne hankkeen kautta syntyneet hyödyt, jotka 
toteutuvat viiveellä ja välillisesti. Näiden hankkeen ulkopuolella syntyvien hyötyjen määrä 
ei ole tiedossa. Näin ollen hankkeen todellinen vaikuttavauus ja vaikuttavuuden mittakaava 
eivät ole tiedossa ja niitä ei pysty mittaamaan.  

Mäntän Rotaryklubin nuorisoleiri toi Leader PoKo:n alueelle 16 nuorta ympäri maailmaa. 
Kuva: Mäntän Rotaryklubi 
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15. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Väliaikaraportissa kerrottiin, että keskustelua oli käyty mm. uudesta, muihin maihin 
kohdistuvasta kv-hankkeesta aina alueellisten tahojen tarpeen ja toiveen mukaan. 
Tarkoitus oli esittää varsinaisia jatkotoimenpiteitä tässä loppuraportissa. Leader PoKo:n 
henkilöstö- ja rahallisesta tilanteesta johtuen loppuraporttia laatiessa ei kuitenkaan ollut 
tietoa kansainvälisen työn jatkosta. KV-koordinaattorin työsopimus päättyi heinäkuussa 
2019. Seuraajasta ei ollut raportointihetkellä vielä tietoa. 

Matkailun kehittämistä osana laajempaa kv-hanketta ei kannata kv-koordinaattorin 
mielestä yrittää. Suomen matkailu tulee kuitenkin kasvamaan, jonka vuoksi matkailua tulisi 
kehittää jollain tavalla. Matkailun kehittäminen vaatii omaa hankettaan, joka olisi laadittava 
yrittäjälähtöisesti ja yhdessä matkailutoimijoiden kanssa. Monella matkailuyrittäjällä on 
hankeväsymystä ja he eivät ole valmiita sitoutumaan, mikäli he eivät näe hankkeessa omaa 
hyötyä. Matkailuhankkeen kesto tulisi olla tarpeeksi pitkä, koska kuten kv-yhteistyö on 
myös matkailun kehittäminen pitkäjänteistä työtä, joka vaatii aikaa. Hankkeen jälkeiset 
jatkotoimenpiteet tulisi olla selvät etukäteen. Lisäksi tulisi hyödyntää laajempien 
toimijoiden osaamista ja tietämistä. Yhteistyötä voisi tehdä esim. valtakunnallisten 
matkailun koordinointihankkeiden kanssa.  

Vaikka alueellinen kv-yhteistyö 
jatkuu hankkeen tuloksien kautta, 
on kv-koordinaattori sitä mieltä, että 
kv-työn jatkaminen olisi tärkeää 
myös Leader PoKo:ssa, viimeistään 
seuraavalla ohjelmakaudella. Kv-
yhteistyö on tärkeää 
globalisoituvassa maailmassa ja se 
on erittäin tärkeä osa Leader-työtä. 
Kansainvälisen yhteistyön kautta 
maaseutualueet pystyvät yhdessä 
kehittämään ja jakamaan ratkaisuja 
yhteisiin haasteisiin. 

  

 

 

 

 

 
 

Kuva: LINC 2017 kokosi 09.-
12.05.2017 Luxemburgiin yli 300 
ruohonjuuritason kehittäjää 21 eri 
EU-maasta.  
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16. Allekirjoittajat ja päiväys  

 

Väliaikaraportin vakuudeksi xx.xx.2019 

 

 

________________________________  __________________________________  

Anna-Liisa Liettyä  Silvia Ufer 
PoKo ry:n hallituksen puheenjohtaja kansainvälinen hankekoordinaattori 

 

 


